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 مفيت الدعوة اإلسالمية الشيخ كان

عمر حممد فاروق  احلافظ أبو موالنا
 من أبناء الغينالعطاري املدين رمحه اهللا 

 وهو الدعوة اإلسالميةمن  جملس الشورى
 وحمافظ للشريعة ومتبع فاضلة و أخالقذُ

وج من اخلر أعمال الدعوة اإلسالميةعلى 
،  املدنيةللسفر يف سبيل اهللا مع القوافل

فيضان (  من كتاب نفحات السنةوالدرس
وملء  االجتماعات الدينية، وحضور ،)تسن

 والدعوة إىل اخلري، كتيب اجلوائز املدنية،
 والدعوةوإيقاظ املسلمني لصالة الفجر، 

ربط ل الفردية اولةاحمل: أي( الفردية،
 ،ة للدعوة اإلسالميةنياملسلمني بالبيئة املتد

 قامقد و ).الصاحل لعملبا للقيام متشجعهو
كان  ويف جامعة املدنية بالتدريس والتعليم

م بإصدار الفتاوى يف دار اإلفتاء ألهل وقي
 القرآن ستة أجزاء من  يف تفسري"صراط اجلنان" صنف وقد القيمة فاتويؤلِّف املؤلَّ السنة

 حمرم ١٨ومات يف  اجلاللني على تفسري ف احلاشية كامالًوكذلك صن األردية الكرمي باللغة
أنوار : "املسماة بـهذه احلاشيةَ ج وأخر .م٢٠٠٦ سنة فرباير ١٧هـ، املوافق ١٤٢٧احلرام عام 
 ووضع بني أيديكم اجلزء ،الزيادة واحلذف حبسب املقامب  املدينة العلميةجملس ،"احلرمني
ألبناء  نسألو حهورصدقة جارية عن  أن جيعلها  عز وجلّنسأل اَهللا من أنوار احلرمني، األول

   .خلوص النية  يرزقهم االستقامة على العمل معوأن  العمل أجرجملس املدينة العلمية
  .صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم األمني النيب جباه آمني

من الشيخ الداعية 
 أمري أهل السنة الكبري

  مؤسس
   "الدعوة اإلسالمية "

موالنا أيب العالمة 
بالل حممد إلياس 
العطّار القادري 

الرضوي حفظه اهللا 
 :القوي

     
)املدينة العلمية: تعريب(

املكرموال ش ٨     ـھ١٤٣٢ 
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))ماللَّه هيِن ِفي فَقِّهالد هلِّمعأِْويلَ والت((   
  
  
  

يلإلمامالتفسري  ن ا ملحلني اهلمامني جالل الد يي شا فع ا  وجالل ، ل
ي رمحهما شا ي ا و ن ا عالد فط ل لسي    الكايف اهللاي

  واحلاشية
  :  مفيت الدعوة اإلسالميةمن  

بن عبد الرشيد بن نور حممد  املفيت حممد فاروقاج مساحة الشيخ احل
  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ :املتوىف العطاري القادري الرضوي املدين احلنفي

    
  تقدمي

 

  
 

  مكتبة المدینة
  للطباعة والنشر والتوزيع كراتشي باكستان

  ـھ ٨٦٤ 

ـھ٩١١ 

 م

 م

 )أحمدمسند (
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  ء٢٠١١هـ ١٤٣٢

                      :املوضوع 
:العنوان 
العطـاري  بـن عبـد الرشـيد     املفـيت حممـد فـاروق     مساحة الـشيخ     :شياحمل

 . رمحه اهللا تعاىلسالميةمفيت الدعوة اإل:  القادري الرضوي املدين احلنفي الشهري بـ

  احلاشية املزيدة من املدينة العلمية شارك يف 
  ، ري املدينأختر علي العطا ،العطاري املدينفتخار أمحد ا املصطفيعبد 

    املدين،النقشبندي  حممد إمساعيلالقاري أبو الرضا ،عبد العزيز النقشبندي
  أبو فراز حممد إعجاز العطاري املدين ،املدين العطاريأجمد خان 

   كراتشي باكستانمكتبة املدينة     :اإلشراف الطباعي              
  )الدعوة اإلسالمية( :التنفيذ              


  400:  عدد الصفحات

مجيع احلقوق حمفوظة للناشر، مينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع والنقل 
  :والترمجة، والنسخ والتسجيل امليكانيكي أو اإللكتروين أو احلاسويب إالّ بإذن خطي من

  مكتبة املدينة، كراتشي، باكستان
  4921389/90/91-21-92+               :هاتف        
  4125858-21-92+              :فاكس        
  ilmia@dawateislami.net      :يد اإلليكتروينالرب         

  

  

  .أفنان مكتبة املدينة للطباعة والنشر والتوزيع.  بكراتشيمكتبة املدينة :يطلب من
  . ٠٢١-٣٢٢٠٣٣١:هاتف. ىچشهيد مسجد كهارادر باب املدينه كرا، ىچ كرا:مكتبة املدينة
  .٠٤٢-٣٧٣١١٦٧٩: هاتف. الهور. ڈ، گنج خبش روکي مار الهور، دربار :مكتبة املدينة
  .٠٤١-٢٦٣٢٦٢٥: هاتف. أمني پور بازار): فيصل آباد( سردار آباد :مكتبة املدينة
  .٠٥٨٢٧٤-٣٧٢١٢: هاتف. ورپمري ، شهيداں کوچ،  كشمري:مكتبة املدينة
  .٠٢٢-٢٦٢٠١٢٢: هاتف.  اؤنفيضان مدينه آفندي : باد حيدر آ:مكتبة املدينة
  . ٠٦١-٤٥١١١٩٢: هاتف.  گي هؤاندرون بو، ل واىل مسجدپيپنزد ، ملتان:مكتبة املدينة
  ٠٤٤-٢٥٥٠٧٦٧: هاتف. نزد حتصيل كونسل هال،  باملقابل غوثيه مسجدڈكاجل رو، هڑاوكا :مكتبة املدينة
  .٠٥١-٥٥٥٣٧٦٥:هاتف. ڈ اقبال روکوچ كمي ي، فضل داد پالزه:  يلپنراو :مكتبة املدينة
  .٠٦٨-٥٥٧١٦٨٦: هاتف،  ر كنارهکوچدراين ،  خان پور:مكتبة املدينة
  ٠٢٤٤-٤٣٦٢١٤٥: هاتف. MCBنزد ، كرا بازارچ:  نوابشاه:مكتبة املدينة
  ٠٧١-٥٦١٩١٩٥: هاتف . ڈفيضان مدينه برياج رو:  سكهر:مكتبة املدينة
  ٠٥٥-٤٢٢٥٦٥٣: هاتف. گجرانوالهڑموفيضان مدينه شيخوپوره :  گجرانواله:مكتبة املدينة
  .صدر، س ري النور ، ١ منرب گفيضان مدينه گلرب:  پشاور:مكتبة املدينة
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 أمري أهل السنة، العالمـة موالنـا    حمب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،"ةسالمياإل الدعوة"من مؤسس مجعية  

  :-دام ظلّه العايل- الرضوي الضيائي، )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري
 املصطفى ناألنام سيدنا وموالنا حممداحلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم على خير 

  :وبعد! برمحتك يا أرحم الرامحني. وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الصديقني الصاحلني ، أمحد اتىب
القـرآن   لتبليـغ  "ةسالمياإل الدعوة " اسيةيغري الس ال احلركة  مجعية الدعوة العاملية   -عزوجلّ-احلَمد هللا   

وة اخلير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع يف العالَم، وألداء هذه اُألمور حبسن فعل وج والسنة تصمم لدع 
 أركان هذا الس - تبارك وتعاىل-هللا ا، وحبمد "املدينة العلمية"جملس : متكامل أُقيمت االس، منها  

                                                
حممد إلياس عطّار القـادري الرضـوي     بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنة أ            )١( و بالل العالّمة موالنا 

عـامل،   .م١٩٥٠هــ املوافـق   ١٣٦٩املبـارك عـام    رمـضان  ٢٦يف " كراتشي" ولد يف مدينة -دامت بركام العالية-
ليـه  ى اهللا تعـاىل ع صـلّ - وعشق احلبيـب املـصطفى    -عز وجلَّ - اهللا   شيةع، حياته املباركة مظهر خل    عامل، تقي، ورِ  

غـري  " ةسـالمي اإل ةدعوالـ "وأمـري ومؤسـس جلمعيـة       ،داعية للعالَم اإلسالمي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -وآله وسلّم 
أسـئلة  ( املذاكرات املدنية: ، من تصانيفه وتأليفاته  حماوالته املخلصة املؤثّرة   السياسية العاملية لتبليغ القرآن والسنة،    

واحملاضرات املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردويـة كـثرية، ومـن      ) اليومية حول أهم املسائل الدينية   
، وأسـلوب  "ضـياء الـصالة والـسالم   "، "مهـوم امليـت  "، "عظـام امللـوك  : "بعض رسائله يترجم إىل اللغة العربية، منـها  

 :شباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنهتربيته أدى إىل حصول انقالب يف حياة املاليني من املسلمني، خاصة ال
"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز  

  العمـائم اخلـضر واملعطّـرون   يجـان بت املزينـون  ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل
للـدعوة إىل  ) -عـز وجـلّ  -قوافـل تـسافر للـدعوة إىل اهللا    " (لقوافـل املدنيـة  ا"يف ) السنن النبوية(" اإلنعامات املدنية "بـ

فالشيخ مع كونه كثري الكرامـة فهـو نظـري نفـسه يف أداء األحكـام اإلهليـة واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة                   . الكتاب والسنة 
رف بـاإلرادة مـن شـيخ العـرب     ، وتشنيللشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحل 

رمحـه  -  القـادري لمفيت األعظم لباكستان موالنا وقار الدينلاخلليفة هو ، و-رمحه اهللا-والعجم ضياء الدين  املدين    
 أيضاً جـعله خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً مـن عـدة   -رمحه اهللا-جمدي األشريف احلق " اهلند"، واملفيت وفقيه    -اهللا

طـرق األخـرى كالقادريـة واجلـشتية والـسهروردية والنقـشبندية مـع إجـازات يف احلـديث النبـوي           من املشايخ من ال   
  .آمني. نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفر لنا جباه هؤالء األولياء. الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط
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 مصمماً إلشاعة األمر العلْمـي اخلالـصي      عزموا عزماً  -كثَّرهم اهللا تعاىل  -ظام  ون العِ رام واملفت  العلماء الكِ  هم

والتحقيقي.  
  :، فمنها شعبعدة  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور

احي البدعـة،  املـ امي السنة، احلدد الدين وامللّة، اسنة، الحضرة، إمام أهل  لكتب أعلى ـ شعبة ) ١(
 .-عليه رمحة الرمحن- مام أمحد رضا خاناإل عامل الشريعة،ال
 ).يةمن الكُتب العربية إىل اُألرد ( لتراجم الكتبـ شعبة) ٣(  . للكتب اإلصالحية ـ شعبة)٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(   . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقدم التـصانيف اجلليلـة الثمينـة ألعلـى حـضرة،           "املدينة العلمية " ترجيحات جملس    ن أولِ وِم
عـامل  الاحي البدعـة،  املامي السنة،   احلدد الدين وامللّة،    اعظيم املرتبة،   العظيم الربكة،   الل السنة،   إمام أه 

عليه رمحة - اإلمام أمحد رضا خانالشريعة، شيخ الطريقة، العالمة، موالنا، احلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا اجلديد-الرمحن

نية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب الّـيت  ُألمور املد لّ أحٍد من اإلخوة واألخوات يف هذه ا       ليعاونْ ك  ف
  . أيضاًاآلخرينمطبوعة من الس ولريغّب 

 مـستمراً   ارتقـاء "املدينـة العلميـة  " ال سـيما  كلّهـا  ¼الـدعوة اإلسـالمية    ½جمـالس  - عزوجلّ -أعطى اهللا   
  الـشهادةَ حتـت  - عزوجـلّ -وأعطانـا اهللا  . لْية اإلخـالص ووسـيلة خليـر الـدارين    وجعل أُمورنا يف الدين مزيناً حب  

 البقيـع، واملـسكن يف   ، واملدفن يف جنة)الة والسالممن املسجد النبوي على صاحبها الص   ( اخلضرآء    القبة ظالل
  ".جنة الفردوس

  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم

                                                                                  
 )املدينة العلمية: تعريب(
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  ن الرحيمبسم اهللا الرٰمح                   

     
، حـد  أومل يكـن لـه كفـواً     ،  الفرد الصمد الـذي مل يلـد ومل يولـد          ، األحد  الواحد هللا احلمد

ألويل  بني تبـصرة املـ سان العـريب  د صلى اهللا عليه وسـلم باللّـ        حمم  عبده  على نزل الكتاب أالذي  
  وأغزرهـا جـل الكتـب قـدراً    وجعله أ،لعجابواحلكم العجب ا وأودعه من فنون العلوم   ،األلباب
ال شبهة فيـه وال  وي عوج وال خملوق  غري ذ   عربياً  وأبلغها يف اخلطاب قرآناً    ا نظماً  وأعذ علماً

نزهلـا علـى   مـا قبلـه مـن الكتـب الـيت أ          علـى    وجعله مهيمناً ، راط املستقيم صلوأج به ا  ، ارتياب
ناة والسالم على سيدصال وال.مجعنيأ م عليه تعاىلاهللاني صلوات   النبي ـ  حممـد املتع يف األقـوال  ب

  .التابعني له يف كل حالواألنبياء وآله وصحبه   وعلى سائر،واألفعال واألحوال
الـذي ال يـصدى    لبحـر او، ن سـلكها  مضلّ اليت ال ي اهلداية فإن كتاب اهللا تعاىل هو  :ما بعد أ
 يعـىي مـن   الطريـق املـستقيم الـيت ال   و،  مـن مسـت مستـه   والنور الباهر الذي ال يعـشى    ، وردهمن  

، رج احلـق مـن جنبـه    تنقب الباطل حىت خت اليت احلجة القصوى-  مع ذلك كله   -وهو  ، سلكها
 ،وهو خري مـا يعتـصم بـه معتـصم         ، الزيغ حىت يظهر االعتدال مشرقاً      الذي يصهر  والدليل األمسي 

ة وأسـلوبه أشـرف      عبـار  تـه أوضـح   وعبار، لسانه أقوم لـسان   ،  يستمسك به مستمسك   وأفضل ما 
نفعنا اهللا ، ومن احنرف عن جادته فقد هلك ، من متسك به فقد جنا    ،  دليل أسلوب ودليله أهدى  

  .وجال قلوبنا دايته،  بنورهاوبصرن، وجعلنا من حزبه، به
 كـثري مـن النـاس    استعصى علـى ، فيق األعلىالرم إىل ى اهللا عليه وسلّ الرسول صلّ  وملا انتقل 

سئلتهم أولئـك الـصحابة الـذين اسـتقوا مـن املعـني          كيم فأجاب عن أ    آي الكتاب احل   فهم بعض 
 لكثري من   جابات تفسرياً كانت هذه اإل  و. ة والسالم بصحبتهم للرسول الكرمي عليه الصال    األصيل  

  . ملعانيهايات وتوضيحاًاآل
فينهض التابعون وتابعوهم ،  فهم القرآنوتشتد احلاجة إىل ، تضعف السالئق  األيام و  ومتضي
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وهكـذا  ،  تـدل عليـه ألفاظـه   وبيـان مـا  ، هـام معـاين القـرآن للنـاس    ويؤدوا واجب إف ،  العبء ذا
 ،م اختـصر  فـبعض املفـسرين أطـال وشـرح وبعـضه         ، توجدت كتب التفـسري وكثـرت وتنوعـ       

 لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا ﴿:ون العون من اهللا القوي القدير الذي أنزل فيه يستمدوكانوا مجيعاً 
 يف الطريق استرشد م املؤمنون علـى مـر          اًوكانوا كلهم أعالم   ]٩: سورة احلجر [ ﴾ِفظُونَلَٰح

يستقون من هذه املنابع الثرة للوصـول إىل فهـم    ال الناس إىل يومنا هذا وسيبقون       وال يز ، العصور
 هلـم إىل  د وهاديـاً  للعباالذي أنزله اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم رمحةً   معاين القرآن العزيز  

  .سبيل الرشاد
اليت عمل أصحاا ما يف وسعهم يف سبيل شـرح معـاين القـرآن ونقلـها           التفاسريهذه  ومن  

العـامل اجلهبـذ إذ     ويفيـد ،  دون أن يرهـق الطالـب      خمتصر يـؤدي الغايـة    إىل الناس بشكل دقيق و    
الذي قام بـه  ، ¼اجلاللني ريتفس½الناس لبساطته وسهولته  ويغين عامة، يتناول املعىن املراد بسرعة   

 علماء املسلمني ومها املرحومان جـالل الـدين احمللـي وجـالل الـدين      عاملان كبريان من أجلّ 
  .رمحهما اهللا السيوطي

 
وجـالل الـدين    ، يالـدين احمللّـ    جـالل  ،اشترك يف هذا التفسري كما قلنا اإلمامان اجللـيالن        

ابتـدأ تفـسريه مـن أول سـورة الكهـف إىل آخـر سـورة                 فقـد    ي جالل الدين احمللّ   أما، السيوطي
وأمـا جـالل   . هابعـد  مـا  رم يفـس  فلَها اخترمته املنيةُ ن أمتَّ  أَ وبعد،  الفاحتة مث ابتدأ بتفسري  ، الناس

 ىوانتـه ،  البقـرة سورة فابتدأ بتفسري، ل تفسريهي فكم اجلالل احمللّ  بعد جاء الدين السيوطي فقد  
  . لتكون ملحقة بهيلّاحمل يف آخر تفسري اجلالل  ووضع تفسري الفاحتة،عند آخر سورة اإلسراء

م اهللا ي من ذكر مـا يفهـم مـن كـال     فالسيوطي قد ج يف تفسريه منهج احمللّ      وعلى اجلملة 
راءات املختلفـة  والتنبيـه علـى القـ   ، عراب ما حيتاج إليـه   وإ،  األقوال واالعتماد على أرجح  ، تعاىل

وأعاريـب  ، رضـية أقـوال غـري م     وترك التطويل بـذكر   ، جيزوتعبري و ، على وجه لطيف  ، شهورةملا
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  .حملها كتب العربية

 بـني طريقـة الـشيخني     واضحاًال يكاد يلمس فرقاً¼ اجلاللني تفسري½ أن الذي يقرأ وال شك 
هـم إال يف  أللَّ ،حية من نواحي التفسري املختلفة    بينهما يف نا   وال يكاد حيس مبخالفة   ، راه فس فيما

  .مواضع قليلة ال تبلغ العشرة كما قيل
ا بـه   بأـا جـسم لطيـف حييـ       ¼ الروح½ رفس ¼ص½ ي يف سورة   املواضع أن احمللّ   فمن هذه 
مث ضـرب عليـه لقولـه    ¼ احلجر½ والسيوطي تابعه على هذا التفسري يف سورة  . ه فيه اإلنسان بنفوذ 

سـورة  [ ﴾قَِليلًـا  ِإلَّـا  الِْعلْـمِ  نمـ  تمِتيـ أُو ومـا  ربي أَمِر ِمن حالرو قُِل ِحالرو عِن يسئَلُونكو﴿: تعاىل
فاإلمـساك عــن  ، فهـي صـرحية أو كالــصرحية يف أن الـروح مـن علــم اهللا تعـاىل     ] ٨٥: سـراء اإل

والـسيوطي  ، ن فرقة مـن اليهـود     الصابئو: ¼احلج ½ي قال يف سورة   أن احمللّ : ومنها. تعريفها أوىل 
 منـه لقـول ثـان وهكـذا تلمـح       بيانـاً  أو النـصارى  :  عليـه  تابعه على ذلـك وزاد    ¼ ةالبقر½ورة  يف س 

  . نادراًاخلالف بني الشيخني قليالً
¼ كـشف الظنـون  ½حىت لقد ذكـر صـاحب   ،  غاية يف االختصار واإلجياز التفسري مث إن هذا  

ما متساويني دوج حروف القرآن وتفسريه للجاللني ف    عددت½: أنه قال ¼ اليمن½ علماء   عن بعض 
فعلى هذا جيوز محلـه بغـري     ، التفسري زائد على القرآن   ¼ املدثر½ومن سورة   . ¼املزمل½إىل سورة   

  .¼الوضوء
 تـداوالً  وأكثرها، انتشاراً وهو من أعظم التفاسري ،  يف بابه  مفالكتاب قي ،  االختصار ومع هذا 

ومـن أهـم هـذه    ، علمـاء وحواشـيهم عليـه   وظفر بكثري من تعـاليق ال ،  كثريةً بع مراراً وقد طُ ، ونفعاً
وذكر صاحب  . ومها متداولتان بني أهل العلم    ، ¼حاشية الصاوي ½و، ¼اجلمل حاشية½: احلواشي

اهـا   مس  الـشافعي   العلقمـي   عبد الرمحن  بن أن عليه حاشية لشمس الدين حممد        ¼كشف الظنون ½
والنـا الفاضـل    مل، ¼مـالني اجل½ بـ   وحاشية مسماة ، هـ ٩٥٢ فرغ من تأليفها سنة      ،¼قبس النريين ½

  .هـ ١٠١٠ ا عام واملتوىف،  املكرمة بن سلطان حممد القاري نزيل مكة الدين علينور
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 للشارع يف كل علم قبل الشروع فيه أن يعرف حده وموضـوعه ليكـون علـى بـصرية          ينبغي
 التفـسري علـم   : فحـد هـذا العلـم     . يعد سـعيه عبثـاً     فيه واستمداده ليعينه على حتصيله وغايته لئال      

 .ب الطاقة البشرية سحِبتعاىل  يد من حيث داللته على مراد اهللا        ال القرآن ا  يبحث فيه عن أحو   
الكتـاب والـسنة واآلثـار      مـن :واسـتمداده .  آيـات القـرآن مـن حيـث فهـم معانيهـا           :وموضوعه

امر واجتنـاب   الدنيا فبامتثال األو   أما، الدارين  الفوز بسعادة  :وغايته. والفصحاء من العرب العرباء   
.التفسري والتأويل: مث هو قسمان.  فباجلنة ونعيمهاةوأما اآلخر، النواهي 

   
قـال  ، ر وهو اإلبانة والكـشف سخوذ من الفَوهو مأ، يضاح والتبينياإل  هو:التفسري يف اللغة  

    .¼رصن وبرض½ والفعل كـ، ي كالتفسريطَّر اإلبانة وكشف املغسالفَ: يف القاموس
  .ول وهو الرجوعخوذ من اَألوهو مأ،  الترجيع:التأويل يف األصل

إذا كان احملتمل الـذي يـراه   ،  صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله :ويف الشرع 
إن أراد بـه    ]٩٥ :األنعـام [ ﴾ِتيـ م الْ ن مِـ  يح الْ جِرخ﴿ي: مثل قوله تعاىل  ،  للكتاب والسنة  موافقاً

أو العـامل مـن    ، ؤمن مـن الكـافر    بـه إخـراج املـ      وإن أراد ، لطري من البيـضة كـان تفـسرياً       إخراج ا 
  )"التعريفات"( .كان تأويالً، لاجلاه

  
 ويف حتديـد النـسبة بينـهما اختالفـاً        ، اختلف العلماء يف بيان الفـرق بـني التفـسري والتأويـل           

 حلـه علـى كـثري    التفسري والتأويل أمر معضل استعصىوكأن التفرقة بني  ،ةنتجت عنه أقوال كثري   
وهلــذا بـالغ ابــن حبيــب   ،ن نــور اهلدايــة والتوفيـق يـه شــعاع مِـ  ن ســعى بــني يدمـن النــاس إال مـ  
 رون لو سئلوا عن الفرق بـني التفـسري والتأويـل مـا اهتـدوا      نبغ يف زماننا مفس   ½ :النيسابوري فقال 

  .¼إليه
  :ال العلماء يف الفرق بينهما هي أقووهذه

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

٩  

 
0 
 

 وهـذا . فهمـا مترادفـان    ،التفسري والتأويل مبعىن واحد   : طائفة معه وعبيدة   قال أبو  ...)١(
  .هو الشائع عند املتقدمني من علماء التفسري

 اسـتعماله يف األلفـاظ      وأكثـر ، التفسري أعم مـن التأويـل     : قال الراغب األصفهاين   ...)٢(
  .ة وغريها والتأويل يف املعاين واجلمل يف الكتب اإلهلية خاصةومفرداا يف الكتب اإلهلي

والشهادة علـى اهللا  ، القطع على أن املراد من اللفظ هذا   : لتفسريا: اتريديال امل ق ...)٣(
وعلـى  ، الـشهادة علـى اهللا    و أحد احملتمالت بدون القطـع        ترجيح :والتأويل، أنه عىن باللفظ هذا   

  .هذا فالنسبة بينهما التباين
 كتفـسري ، اًأو جمـاز   التفسري بيان وضع اللفـظ إمـا حقيقـةً        : قال أبو طالب الثعليب    ...)٤(

ول مـأخوذ مـن األَ  ، والتأويل تفسري بـاطن اللفـظ  . ¼املطر½بـ ¼ بيالص½و، ¼الطريق½بـ  ¼ الصراط½
 ألن والتفسري إخبار عن دليل املراد؛، فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد. وهو الرجوع لعاقبة األمر  
 :الفجـر [ ﴾لَِبالِْمرصـادِ  ربـك  ِإنَّ﴿ :مثاله قوله تعـاىل   ، والكاشف دليل ، اللفظ يكشف عن املراد   

مـن    التحذير :وتأويله، واملرصاد مفعال منه  ،  رقبته رصدته إذا : اليق، تفسريه أنه من الرصد    ]١٤
  .عن األهبة واالستعداد للعرض عليه والغفلة، أمر اهللابالتهاون 
 مـا   قية إىل معىن حمتمل يوافـ     التأويل هو صرف اآل   : ال البغوي ووافقه الكواشي   ق ...)٥(

والتفـسري هـو الكـالم يف    . ة مـن طريـق االسـتنباط   نـغري خمالف للكتـاب والـس   ، قبلها وما بعدها  
  .وشأا وقصتها أسباب نزول اآلية

وعلـى هـذا   ، درايـة  والتأويـل مـا يتعلـق بال   ،واية يتعلق بالرالتفسري ما: قال بعضهم  )...٦(
  .فالنسبة بينهما التباين

)٧...(      والتأويل هو بيـان املعـاين      ، ستفاد من وضع العبارة   التفسري هو بيان املعاين اليت ت
فالنسبة بينهما التباين. اإلشارةستفاد بطريق اليت ت.  

 والـذي متيـل إليـه الـنفس مـن هـذه       . والتأويـل  أهم األقوال يف الفرق بني التفـسري    هذه هي 
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وذلـك   ، إىل الدرايـة والتأويل ما كان راجعـاً    ،  إىل الرواية  عاً ما كان راج   :التفسري هو أن    :قوالاأل
والكـشف عـن مـراد اهللا تعـاىل ال جنـزم بـه إال إذا ورد عـن                 . ألن التفسري معناه الكشف والبيان    

 نـزول الـوحي وعلمـوا مـا     أو عن بعض أصـحابه الـذين شـهدوا       ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ورجعوا إليه فيما أشـكل  ، وخالطوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ،  حوادث ووقائع  أحاط به من  
  .لقرآن الكرمي معاين اعليهم من

عتمـد علـى    يوالتـرجيح    . فملحوظ فيه ترجيح أحد حمـتمالت اللفـظ بالـدليل          :وأما التأويل 
سب  حبـ واسـتعماهلا ، العـرب ل إليه مبعرفة مفردات األلفاظ ومدلوالا يف لغـة       صوتوي، االجتهاد
  ) ملخصاً"التفسري واملفسرون"(.ستنباط املعاين من كل ذلكاو، ومعرفة األساليب العربية، السياق

  
  :نزل القرآن الكرمي لغرضني أساسيني

س  الْـِإن قُـلْ لَـِئِن اجتمعـتِ   ﴿ يـأتوا مبثلـه   ن علـى أ  البشرفال يقدر،  ليكون معجزة :أوهلما
: اإلسـراء  [﴾ ولَو كَانَ بعضهم ِلـبعٍض ظَِهـريا  قُرآِن لَا يأْتونَ ِبِمثِْلهى أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا الْ  والِْجن عل 

ِه ِإنْ كُنـتم  ثِْلـه وادعـوا مـِن اسـتطَعتم ِمـن دوِن اللّـ      ِبسورٍة م قُلْ فَأْتوا   ﴿وال بسورة من مثله     . ]٨٨
  .]٣٨: يونس [﴾ِدِقنيٰص

إذ تكفـل بكـل   ، فيـه صـالحهم وفالحهـم     ،  للمسلمني ودستوراً،  ليكون منهج حياة   :ثانيهما
يا أَيهـا النـاس     ﴿. إخل... ومعامالت، وعبادات، وأخالق، عقائد، حاجام من أمور الدين والدنيا    

   كُماَءتج قَدِعظَةٌمو م  ر ِشفَنو كُملٌِّءآب امى ودهوِر ودةٌ لِّ ِفي الصمحر ِمِننيـؤ٥٧: يـونس  [﴾لْم[. 
 ]٨٢: اإلسـراء  [﴾لْمؤِمِنني ولَا يِزيد الظَّاِلِمني ِإلَّا خسارارحمةٌ لِّ و ٌءآما هو ِشفَ  وننزلُ ِمن الْقُرآِن    ﴿

ِإنَّ لَـه مِعيـشةً    أَعرض عن ِذكْـِري فَـ  ومن﴿ويف اإلعراض عنه الشقاء والضنك      ، ففي اتباعه اهلداية  
 كًا ونالِْقيٰ  ض موي هرشحٰمنِة أَعٰم قَا.ىمِني أَعترشح ِلم بالَ رِصريب تكُن قَدقَالَ كَٰذ .ى و كتأَت ِلك

وجناـا مـن   ، ج األمة من أزماا وبه خمر ]١٢٥:١٢٤: طه [﴾ىِلك الْيوم تنسٰ  تها وكَذٰ تنا فَنِسي آٰي
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فمـا  ،  سـتكون فـنت   صـلى اهللا عليـه وسـلم   قلـت يـا رسـول اهللا   : يقول علي كرم اهللا وجهه    . الفنت
  .املخرج منها؟

، وحكم مـا بيـنكم  ، وخرب ما بعدكم، فيه نبأ ما قبلكم، كتاب اهللا ½ صلى اهللا عليه وسلم      قال
هـو  ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضـله اهللا   ، من تركه من جبار قصمه اهللا     ، هو الفصل ليس باهلزل   

وال يـشبع  ، هو الذي ال تزيـغ بـه األهـواء      ، والصراط املستقيم ، والذكر احلكيم ، حبل اهللا املتني  
ه ومـن حكـم بـ   ، من قـال بـه صـدق      . وال تنقضي عجائبه  ، وال خيلق على كثرة الرد    ، منه العلماء 

  .¼ مستقيم إليه هدي إىل صراطومن دعى، ومن خاصم به أفلح، عدل
ن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم، فكـانوا كلـهم يفهمونـه     إ  ابن خلدون  قال

مـالً، وآيـات آيـات، لبيـان التوحيـد          مـالً ج  وكان يـرتل ج   . ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه    
يف أحكـام   ومنها ما هـو يف العقائـد اإلميانيـة، ومنـها مـا هـو                . ب الوقائع سحالدينية بِ والفروض  

هـو  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم      . اجلوارح، ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخاً له         
، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبني        ﴾ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم    ﴿: املبني لذلك كما قال تعاىل    

عرفـوه، وعرفـوا سـبب نـزول اآليـات      يف ومييز الناسخ من املنـسوخ، ويعرفـه أصـحابه،     ،امل
. ونقل ذلـك عـن الـصحابة رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم أمجعـني        . ومقتضى احلال منها منقوالً عنه    

ومل يـزل ذلـك متنـاقالً بـني الـصدر األول      . وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلـك عنـهم     
 مـن  صـناعية  للـسان ا علـوم  صـارت  مث، بوالسلف، حىت صارت املعارف علوماً، ودونت الكتـ  

 يف الـدواوين  فوضـعت  التراكيـب،  يف والبالغـة  اإلعـراب  وأحكـام  اللغـة  موضـوعات  يف الكالم
 وصـارت  ذلـك  فتنوسـي  كتـاب،  وال نقل إىل فيها يرجع ال للعرب ملكات كانت أن بعد ذلك،
 منهاج وعلى العرب بلسان ألنه القرآن، تفسري يف ذلك إىل فاحتيج. اللسان أهل كتب من تتلقى

  .بالغتهم
  )٢/١٢٠، مقدمة ابن خلدون(
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وزيادة علـى  ،  حيتاجون إليهوحنن حمتاجون إىل ما كانوا½:  رمحه اهللا تعاىل   السيوطي يقول
فـنحن  ، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغري تعلم، إليه من أحكام الظواهرذلك مما مل حيتاجوا   

  )٢/٥٤٧، لسبعونالنوع السابع وا، اإلتقان (.¼ إىل التفسريأشد احتياجاً
  

 نهممـ  رسـولًا  الْأُميني ِفي بعثَ الَِّذي هو﴿، وقوم عرب ، عريبرسول   على   نزل القرآن عربياً  
 ]٣: فـصلت  [وٍم يعلَمـونَ  ِكتاب فُصلَت آياته قُرآنـا عرِبيـا ِلقَـ        ]]٢: اجلمعة [﴾ِتهآٰي علَيِهم ايتلُو

  ]٧: الـشورى  [.أَوحينا ِإلَيك قُرآنا عرِبيا ِلتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنِذر يوم الْجمِع لَا ريب ِفيهِ       
وقـد يـشكل علـيهم فهـم آيـة منـه فريجعـون إىل               ، ا القرآن حق فهمه   وفهمو، أخرب بلغتهم فكانوا  

وإال رجعـوا إىل الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم      .  أو تفـصيالً   فقد جيدون فيه توضيحاً   ، قرآن نفسه ال
  .ليفسر هلم ما أشكل عليهم

  : وكان الصحابة جيتهدون يف فهم القرآن الكرمي مستعينني على ذلك بـ
  .معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. ١
  .معرفة عادات العرب. ٢
  .ى يف اجلزيرة وقت نزول القرآنمعرفة أحوال اليهود والنصار. ٣
  .قوة الفهم وسعة اإلدراك. ٤

وهـو مـا     بعـضها   إمنـا فـسروا    . مل ينقل عن الصحابة أم فسروا مجيـع اآليـات          :وباجلملة
كلما بعد النـاس عـن عـصر النبـوة واشـتدت معـه         وذلك الغموض الذي تزايد    .غمض فهمه منها  

  .رة بتفسريها مجيعاًلتفسري املزيد من اآليات حىت قضت الضرو احلاجة
  

وابـن  ، اخللفـاء األربعـة   : عد السيوطي عدداً من مفسري القـرآن مـن الـصحابة ذكـر منـهم              
وعبد اهللا بـن الـزبري      ، وأبا موسى األشعري  ، وزيد بن ثابت  ، وأيب بن كعب  ، وابن مسعود ، عباس
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  . أمجعنيرضي اهللا عنهم
، وذلـك بـسبب تقـدم وفـام       ، ل فالرواية عنهم يف التفسري قليلة جداً      وأما اخللفاء الثالثة األُ     

  )ملخصاً، ٢/٥٦٤، النوع الثمانون، اإلتقان (.والنشغاهلم مبهام اخلالفة
  

التابعني تلقوا التفسري والعلم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبدأت        إن كبار 
وزادوا يف التفـسري مبقـدار مـا زاد مـن       . حيث ال حـديث وال قـول صـحايب        معهم مرحلة الرأي    

  .باجلملة إىل الصحابة واليت تعود تفسريالوهكذا نشأت املدارس يف . الغموض بالنسبة إليهم
يذه سـعيد بـن     تالم ومن أشهر ،  ابن عباس  وقيامها على :  يف مكة  التفسري فمدرسة )...١(

  .ء بن أيب رباحوعطا، وطاوس، وعكرمة، وجماهد، جبري
زيـد  : ومن أشـهر رجاهلـا    ،  أيب بن كعب   وقيامها على :  باملدينة التفسري ومدرسة )...٢(
  .وحممد بن كعب القرظي، العالية وأبو، بن أسلم
 علقمـة : ومـن أشـهر رجاهلـا    ،  ابن مسعود  وقيامها على : بالعراق التفسري مدرسةو )...٣(
  .اهلمذاين ومرة، واحلسن البصري، يبوعامر الشع، واألسود بن يزيد ،ومسروق، بن قيس

وبعـض منـها رجعـوا فيـه إىل  أهـل      ، الب أقوال هؤالء املفسرين تلقوها عن الـصحابة     وغ
  .وما وراء ذلك فمحض اجتهادهم وهم على جانب عظيم من العلم ودقة الفهم، الكتاب

ا وجـد  وزادوا عليه مبقدار ما زاد من الغمـوض ومـ   ، مث محل أتباع التابعني علم أسالفهم     
وتناقـل اخللـف علـم الـسلف كمـا محـل           ، وعن هؤالء أخذ من جاء بعدهم     ، من اختالف الرأي  

  .يل علم من سبقهم وزادوا عليه من جنسه وتلك سنة التدرج يف العلومعلماء كل ج
  

يه  إىل ما جيب االستناد إل     أي مستنداً  املراد بالرأي هنا االجتهاد فإن كان االجتهاد موفقاً       
واألمور اليت جيـب اسـتناد الـرأي    . فالتفسري به حممود وإال فمذموم    ،  عن اجلهالة والضاللة   بعيداً
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ر يف القـرآن  للنـاظ :  عن الزركشي فقال ما ملخـصه "اإلتقان"إليها يف التفسري نقلها السيوطي يف       
  : أمهاا أربعريةٌث كذُلطلب التفسري مآِخ

  .عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف واملوضوع النقل عن رسول اهللا صلى اهللا :األوىل
وخـصه بعـضهم   . فقد قيل إنـه يف حكـم املرفـوع مطلقـاً    ،  األخذ بقول الصحايب   :الثانية

  .بأسباب الرتول وحنوها مما ال جمال للرأي فيه
األخذ مبطلق اللغة مع االحتراز عن صرف اآليات إال ما ال يدل عليـه الكـثري مـن             : الثالثة

  .ربعكالم ال
وهذا النوع الرابـع هـو الـذي    .  األخذ مبا يقتضيه الكالم ويدل عليه قانون الشرع :ابعةالر

  .¼مه التأويلهه يف الدين وعلِّهم فقِّاللّ½: ه وسلم البن عباس يف قولهيدعا به النيب صلى اهللا عل
 عليهـا فيمـا      معتمـداً  ذ الوقوف عند هذه املآخِ    اده ملتزماً  باجته فمن فسر القرآن برأيه أي    

 بأن يسمى التفـسري اجلـائز أو التفـسري     خليقاً جائزاًكان تفسريه سائغاً، رى من معاين كتاب اهللا  ي
 رذوالًم كان تفسريه ساقطاً، ن غري معتمد عليهاهذه األصول وفسر القرآ   ومن حاد عن    . احملمود

  . بأن يسمى التفسري غري اجلائز أو التفسري املذمومقاًيخل
ب أن يالحظ فيه االعتماد على ما نقل عـن الرسـول صـلى اهللا     فالتفسري بالرأي اجلائز جي   

  بقوانني اللغـة خـبرياً  حبه عارفاًيكون صاوأن . عليه وسلم وأصحابه مما ينري السبيل للمفسر برأيه      
  . بقانون الشريعة حىت يرتل كالم اهللا على املعروف من تشريعهوأن يكون بصرياً. بأساليبها

نها يف التفسري بالرأي فمن أمهها التهجم على تبيني مراد اهللا        أما األمور اليت جيب البعد ع     
. هب الفاسـدة اومنها محل كـالم اهللا علـى املـذ     . من كالمه على جهالة بقوانني اللغة أو الشريعة       

ومنـها الـسري    . ومنها القطع بأن مراد اهللا كذا من غري دليـل         . وض فيما استأثر اهللا بعلمه    اخلومنها  
  . واالستحسانمع اهلوي

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصاحل رضي اهللا عنهم قد أجازوا تفسري القـرآن بـالرأي              
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  .واالجتهاد
  

  .للرازي¼ مفاتيح الغيب½ )...١(
  .للبيضاوي¼ أنوار الترتيل½ )...٢(
  .للنسفي¼ مدارك الترتيل½ )...٣(
  .للنيسابوري¼ غرائب القرآن½ )...٤(

:  
  .¼ابن جرير الطربي ½لـ ¼جامع البيان يف تفسري القرآن½ )...١(
  .¼أيب الليث السمرقندي ½لـ¼ حبر العلوم½ )...٢(
  .¼سحاق الثعليبأيب إ ½لـ¼ الكشف والبيان عن تفسري القرآن½ )...٣(
  .¼أيب حممد احلسني البغوي ½لـ¼ معامل الترتيل½ )...٤(
  .¼ابن عطية األندلسي ½لـ¼ الكتاب العزيز الوجيز يف تفسرياحملرر ½ )...٥(
  .¼أيب الفداء احلافظ ابن كثري ½لـ¼ تفسري القرآن العظيم½ )...٦(
  .¼الرمحن الثعاليب عبد ½لـ¼ القرآن احلسان يف تفسري اجلواهر½ )...٧(
  .¼جالل الدين السيوطي ½لـ¼ الدر املنثور يف التفسري املأثور½ )...٨(

  
سعود رضـي اهللا  عـن عبـد اهللا بـن مـ      :ن عليه رمحة الـرمحٰ    أمحد رضا خان  قال اإلمام       

 لكل شيء ولقد علمنا بعضا ممـا بـني لنـا يف    إن اهللا تعاىل أنزل هذا الكتاب تبياناً  :  قال تعاىل عنه 
  ]٨٩:النحل[ كُلِّ شيٍء﴾ب ِتبيانا لِّالقرآن مث تال ﴿ونزلْنا علَيك الِْكٰت

ثـور القـرآن فـإن فيـه علـم األولـني          مـن أراد العلـم فلي     :  عنه رضي اهللا تعاىل عنه قـال       وروي  
  .واآلخرين
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  .¼لكل آية ستون ألف فهم½قال بعض العلماء :  قال¼املرقاة½ العالمة القاري يف نقل  
ــر ســبعني بعــرياً   وعــن   ــو شــئت أن أوق ــه ل م اهللا تعــاىل وجهــي كــر رآن  مــن تفــسري القــ  عل

انتهى....لفعلت.  
لكل آية ستون ألـف فهـم ومـا        ½:  العالمة إبراهيم البيجوري يف شرح الربدة يف األول        ولفظ  

لو شئت ألوقرت سـبعني بعـرياً مـن تفـسري           ½: ولفظه يف أثر أمري املؤمنني    ، ¼بقي من فهمها أكثر   
  .¼الفاحتة

إلمـام األجـل أيب تـراب    الوهـاب الـشعراين عـن ا        اليواقيت واجلواهر لسيدي اإلمام عبد     يف  
لو تكلمت لكـم  ½: يب طالب رضي اهللا تعاىل عنهنكرون من قول علي بن أ   أين هؤالء امل   يبالنخش

  .انتهى ¼.... حلملت لكم سبعني وقرا الفاحتةيف تفسري
رضـي اهللا تعـاىل عنـه عـن سـيدي عمـر               شرح العشماوي لصالة سيدي أمحـد الكـبري        ويف  

 ينفـد محـل مئـة ألـف مجـل ومـا         ِمن آيـٍة﴾   ﴿ما ننسخ  تفسريلو أردت أن أملي من      ½: احملضار
نا حتـت كـل حـرف مـن         وجـد ½: وفيه عن بعض األولياء من بيـت أيب فـضل         . ¼تفسريها لفعلت 

 غـري املعـاين الـيت لـه يف     ، له معـان يف موضـع  ه وكل حرف من    من املعاين  بع مئة ألف  القرآن أر 
  .¼موضع آخر

طلعين على معاين سـورة الفاحتـة   ىل أإن اهللا تعا½:  به  سيدي علي اخلواص نفع اهللا     قال وقال   
  .انتهى. ¼فظهر يل منها مئة ألف علم وأربعون ألف علم وتسع مئة وتسعون علماً

ذكر الغزايل يف كتابه يف بيان العلم اللدين قول علي رضي   ½: ¼الزرقاين على املواهب  ½ ويف
  .انتهى¼  بسم اهللا سبعني مجاللو طويت يل وسادة لقلت يف الباء من½اهللا تعاىل عنه 

قد استخرج أخي أفـضل الـدين مـن سـورة     ½:  لإلمام الشعراين¼ميزان الشريعة الكربى  ½ ويف
مث ردهـا كلـها   ، الفاحتة مأيت ألف علم وسبعة وأربعني ألف علم وتسع مئة وتسعة وتسعني علماً 

ال : ي اهللا تعـاىل عنـه يقـول    وكـان رضـ  .مث إىل النقطة اليت حتت البـاء  ، مث إىل الباء  ، إىل البسملة 
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الرجل عندنا يف مقـام املعرفـة بـالقرآن حـىت يـستخرج مجيـع أحكامـه ومجيـع مـذاهب                يكمل  
قـال ويؤيـده يف ذلـك قـول     . انتـهى ¼ ...اتهدين فيها من أي حرف شاء من حـروف اهلجـاء          

 الـيت حتـت   لو شئت ألوقرت لكم مثانني بعرياً من علم النقطـة    ½: اإلمام علي رضي اهللا تعاىل عنه     
  .انتهى¼ ..الباء

 :اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا تعـاىل عنـهما            وبأمثال هذه تظهر حقيقة قـول سـيدنا عبـد         : أقول
  .¼اإلتقان½الفضل املرسي كما يف  رواه عنه أبو. ¼ يف كتاب اهللاضاع يل عقال بعري لوجدتهلو½

ربعـني مـن   الثالـث واأل السيوطي رمحه اهللا تعاىل قائال يف النوع  اإلمام اجلليل اجلالل  وهذا    
ن البيـت   أ] ٢،١: الـروم [﴿امل غُِلبـِت الـروم﴾    :واستخرج بعض األئمة من قوله تعـاىل      . ¼اإلتقان½

  .انتهى ...مئة ووقع كما قاله ث ومثانني ومخساملقدس يفتحه املسلمون يف سنة ثال
: ن يقول من ترمجة سيدي إبراهيم الدسوقي رضي اهللا تعاىل عنه كا     ¼الطبقات الكربى ½ويف  

لو فتح احلق تعاىل عن قلوبكم أقفال السدد الطلعتم على ما يف القرآن مـن العجائـب واِحلكـم         ½
وجـود قـال   فإن فيه مجيع ما رقـم يف صـفحات ال  واملعاين والعلوم واستغنيتم عن النظر يف سواه        

  .انتهى¼ ]٣٨: األنعام[ِب ِمن شيٍء﴾  ﴿ما فَرطْنا ِفي الِْكٰت:تعاىل
الرمحن بـن زيـد ابـن أسـلم مـوىل        ابن جرير وابن أيب حامت يف تفاسريمها عن عبد         وأخرج  

ِب ِمـن شـيٍء﴾   ﴿مـا فَرطْنـا ِفـي الِْكتٰـ       : اهللا تعـاىل عنـه يف قولـه تعـاىل         أمري املؤمنني عمر رضـي      
وروى الـديلمي يف  . قال مل يعقل الكتاب ما من شـيء إال هـو يف ذلـك الكتـاب              ] ٣٨: األنعام[
مـن  ½قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     ، عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال      ¼ ردوسمسند الف ½

وقد قدمناه عن ابن مسعود رضي اهللا تعـاىل عنـه فيـه             . ¼أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن     
  )ملخصا٢٥،٢٣إنباء احلي صـ (. انتهى... بدأنا وفيه ختمناه
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 ½ ¼  
 رمحهمـا  وجالل الدين السيوطي ، يجالل الدين احمللّ  ، تفسري اإلمامان اجلليالن  الف هذا   ألَّ

بـراهيم   حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن إ      ل الـدين  جالفهو، يأما جالل الدين احمللّ    .اهللا تعاىل 
  . الشافعيياحمللّ

، وكالمـاً ، فنـون فقهـاً  ال واشتغل وبرع يف  ، م ١٣٨٩ املوافق لعام    هـ ٧٩١ مبصر سنة    ولد
، والربهـان البيجـوري   ، مـن البـدر حممـود األقـصراين        وأخـذ  .وغريها، ومنطقاً، وحنواً، صوالًوأُ

 كـان   حـىت ،  والفهـم  يف الـذكاء   آية وكان عالمة ، وغريهم، والعالء البخاري ، والشمس البساطي 
إن فهمـي ال يقبـل   ½: وكان يقـول عـن نفـسه   ، إن ذهنه يثقب املاس : بعض أهل عصره يقول فيه    

  .بدنه حرارة متأل من بعض الكتب فا ومل يك يقدر على احلفظ كراساً،¼اخلطأ
 آمـراً  ،ح والـورع علـى مبلـغ عظـيم مـن الـصال       عصره يف سلوك طريـق الـسلَف       ة غُر وكان
 فكان يواجـه بـاحلق أكـابر الظَلَمـة        ، تأخذه يف احلق لومة الئم     ال، عن املنكر  ناهياً، باملعروف
وكان حديد الطبـع     ،وال يأذن هلم يف الدخول عليه     ، فال يلتفت إليهم  إليه  ا  وكانوا يأتو ، واحلُكَّام
 ووىل تدريس الفقه باملؤيدية   ، وقد عِرض عليه القضاء األكرب فلم يقبله      ، يف القول   أحداً ال يراعي 
 وقد ألَّف كتباً ،يف معيشته يتكسب بالتجارة وكان مع هذا متقشفاً  ، عليه مجاعة  وقرأ ،والربقوقية
 شال د إليهاكثريةً توحـسن   وسـالمة العبـارة  ،والتنقـيح  والتحريـر ، وهي غاية يف االختصار، الِرح 
  .يف دراسام وتداولوها ،وقد أقبل الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول ، واحللاملزج
،  يف فقـه الـشافعية     ¼شـرح املنـهاج   ½و، يف األصـول  ¼ شرح مجع اجلوامـع    ½:فمن مؤلفاته  

ومنـها  ، ¼كتاب يف اجلهاد½و، ¼مناسك½و¼ املديح شرح بردة½و، وليف األص¼ شرح الورقات ½و
 علـى شـرح جـامع    حاشية½ و،¼شرح التسهيل½و، البن هشام ¼شرح القواعد ½ أشياء مل تكمل كـ   

وأجل كتبه اليت  ، يف املنطق ¼ شرح الشمسية ½و، ¼اإلسنوي حاشية على جواهر  ½و، ¼املختصرات
وهـو ممـزوج   ، إىل آخـر القـرآن    ¼ الكهـف ½سـورة   كتب منه مـن أول      ¼ تفسري القرآن ½مل تكمل   
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علـى  وكتب على الفاحتة وآيات يسرية مـن البقـرة وقـد كملتـه بتكملـة        ، حمرر يف غاية احلسن   
وتويف رمحـه اهللا تعـاىل يف أول يـوم مـن سـنة          . ¼اإلسراء½إىل آخر   ¼ البقرة½منطه من أول سورة     

  ).مثامنائةوأربع وستني ( هـ ٨٦٤
الـرمحن بـن أيب بكـر بـن      أبو الفـضل عبـد   فهو جالل الدين ، طيالدين السيو ل   جال وأما

بعـد    ولـد  .النافعة صاحب املؤلفات الفائقة  ، املسند احملقق املدقق  ، السيوطي الشافعي ، حممد
  ).ع وأربعني ومثامنائةتس( هـ ٨٤٩األحد مستهل رجب سنة  مغرب ليلة

منهم ، يته إىل مجاعة  وأسند وصا  ،أشهر وسبعة والده وله من العمر مخس سنوات     وتويف  
ولـه مـن   ، وخـتم القـرآن العظـيم    ، الشيخونية وحلظـه بنظـره     فقرره يف وظيفة  ، الكمال بن اهلمام  

¼ ألفيــة ابــن مالــك½و¼ يومنــهاج النــو½و¼ األحكــام عمــدة½مث حفــظ ، دون مثــان ســنني العمــر
  .¼منهاج البيضاوي½و

علـى   فقـرأ  .ني ومثامنائـة  يف االشتغال بالعلم من ابتداء ربيع األول سنة أربع وسـت       وشرع
 فما أمتها إال وقـد   ،¼ألفية ابن مالك  ½ و ¼الشفا½ و ،إال قليالً منه  ¼ صحيح مسلم ½الشمس السريامي   

،  ابـن املـصنف    ومسع عليـه الكـثري مـن      ، ¼التسهيل½وقرأ عليه قطعة من     ، وأجازه بالعربية . صنف
وقـرأ  ، للتفتازاين¼ العقائدشرح  ½ و ،¼املغين يف أول فقه احلنفية    ½و¼ شرح الشذور ½و¼ التوضيح½و

 وشـرحها ¼ مقدمـة إيـساغوجي  ½و، وشـرحها للمـصنف  ¼ الكافية½على الشمس املرزباين احلنفي    
ولزمـه  ¼ ألفية العراقي½ومن ، وشرحها للجاربردي¼ الشافية½و¼ املتوسط½ومسع عليه من  ، للكايت

  .حىت مات سنة سبع وستني
 دروس العلـم مث  ، اب الشارمـساحي  يف الفرائض واحلـساب علـى عالمـة زمانـه الـشه            وقرأ

ولزم دروس حمقق الديار املصرية ،  عليه ما ال حيصىفقرأ، البلقيين من شوال سنة مخس وستني   
وقـرأ  ، ودروس الكـافيجي ، ودروس العالمة التقي الـشمين   ، احلنفي سيف الدين حممد بن حممد    

ويف ،  حممـد امليقـايت    والعـز بـن   ، ويف امليقات على جمد الدين بـن الـسباع        ، الكناين على العز 
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،  احلـصكفي وقـرأ علـى التقـى   ، القاهرة من الـروم  الطب على حممد بن إبراهيم الدواين ملا قدم         
  .والشمس البايب وغريهم وأجيز باإلفتاء والتدريس

مـرتبني علـى     تلميذه الداودي يف ترمجتـه أمسـاء شـيوخه إجـازةً وقـراءةً ومساعـاً          وقد ذكر 
 مؤلفاتـه احلافلـة الكـثرية     أيـضاً واستقـصى .  ومخسني نفساًاًفبلغت عدم أحد ، حروف املعجم 

  .فنافت عدا على مخسمائة مؤلف، الكاملة اجلامعة النافعة املتقنة احملررة املعتمدة املعتربة
وكان الـسيوطي  . ورزقت قبول الناس ،وغرباً فقد اشتهرت شرقاً،  عن ذكرهاتغىنوشهرا  

 عاينت الشيخ وقد كتب يف يوم واحد:  قال تلميذه الداوديرمحه اهللا آية يف سرعة التأليف حىت      
  .وحتريراً كراريس تأليفاً ثالثة

 واسـتنباطاً  وسـنداً ، ومتنـاً ، وغريبـاً ، رجـاالً ، علـم احلـديث وفنونـه     بأهل زمانـه    وكان أعلم   
 .لو وجدت أكثر حلفظت   : قال، عن نفسه أنه حيفظ مئىت ألف حديث       ولقد أخرب . لألحكام منه 

تـرك   و،وأهلـها  وأعـرض عـن الـدنيا   ، وانقطع إىل اهللا تعـاىل ،  األربعني سنة جترد للعبادة وملا بلغ 
ــ   واعتذر عن ذلك يف مؤلَّف    ، تدريسالاإلفتاء و  " روضـة املقيـاس   " وأقـام يف  ، ¼التنفـيس ½ مساه ب

 ان األمـراء وكـ . ومل يفتح طاقات بيته اليت علـى النيـل مـن سـكناه    ، ل عنها إىل أن مات  ومل يتحو 
 إليـه الغـوري خـصيا     وأهـدى ،  فريدها ةويعرضون عليه األموال النفيس   ، رتهياواألغنياء يأتون إىل ز   

وقـال لقاصـد    ، فأعتقه وجعله خادماً يف احلجرة النبوية     ، وأخذ اخلصي ، األلف فرد، وألف دينار 
اراً فلـم  وطلبـه الـسلطان مـر   ، ال تعد تأتينا دية قط فإن اهللا تعاىل أغنانا عن مثل ذلـك      : السلطان

  .حيضر إليه
والشيخ الـسيوطي يـسأله عـن بعـض األحاديـث        ، النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام      ورأى  

،  هـو بنفـسه هـذه الرؤيـا    ورأى. ¼شـيخ احلـديث  هات يـا  ½: والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول له   
  .¼هات يا شيخ احلديث½: والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول له

 بـضعاً : كم رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقظـة؟ فقـال          : قلت له  :رالقاد الشيخ عبد وقال  
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  .وسبعني مرة
  :فمنه، واألحكام الشرعية، أغلبه يف الفوائد العلمية، ري جيدوله شعر كث. وله مناقب كثرية

  لْ تعطِّ  أو تشبه ت وال الصفا أحاديثَ  فوض 
  ول يف حتقيق معضله فأَ خلوضا رمت إال  إن
  لو املؤ   تكلفه   مما   سامل   املفوض   إن

  :وقال
   صاحِب اخلطابه  الكناين عن أبه   شيخنا حدثنا

  أسِرع أخا العلم يف ثالث األكل واملشي والكتابه
 هـــ إحـدى عــشرة  ٩١١ األوىل سـنة  ىيف سـحر ليلــة اجلمعـة تاسـع عــشر مجـاد     وتـويف 

، سبعة أيام بورم شديد يف ذراعـه األيـسر        رض   أن مت  بعد" روضة املقياس "وتسعمائة يف مرتله بـ     
  .ش قوصون خارج باب القرافةوودفن يف ح

 
ي رمحـه اهللا تعـاىل   إن احمللّ:  يف أحوال املؤلَّف فنقول   من أحوال املؤلِّف نشرع    إذا فرغنا   

يوطي واجلـالل الـس  ، فسر اجلزء الذي فسره بعبارة موجزة حمررة يف غاية احلسن واية الدقـة            
 عليـه   بأن يتم الكتاب على منط الذي جرىرمحه اهللا تعاىل تابعه على ذلك ومل يتوسع ألنه التزم    

 وال شـك ،  هو ذلك يف مقدمة وقال إنه استفاد يف تفسريه من تفسري احمللي     احمللي كما أوضح  
سراه وال  خني فيما ف  واضحاً بني طريقة الشي    ال يكاد يلتمس فرقاً   ¼ تفسري اجلاللني ½أن الذي يقرأ    

أللهم إال يف مواضع قليلة ال تبلـغ العـشرة         ، الفة بينهما ناحية من نواحي التفسري     يكاد حيسن مبخ  
ت املؤلِّـف يف هـذا املؤلَّـف     اإذا عرفت هذا فعليك اإلصغاء إىل بيان عـاد        . كما مر ذكر بعضها   

  .ما ما ذكر السيوطي يف مقدمتهاومن عاد: فنقول
  . بذكر ما يفهم به كالم اهللا تعاىل من غري إطناباالكتفاء يف تفسريمها  )...١(
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  .االعتماد على أرجح األقوال بدون االلتفات إىل غريهو  )...٢(
  .ذكر إعراب ما حيتاج إليه مع السكوت عن غريهو  )...٣(
  . املشهورة كل ذلك بوجه لطيف وتعبري وجيزت املختلفةلقراءااذكر تنبيه على و  )...٤(
  .ت مبا فسر به اجلمهور مع أما من الشوافعتفسري املقطعاو  )...٥(
 ولآليـة    بـدون الـواو    ¼نزلـت ½ وأ¼ نـزل ½ول لآلية السابقة بعنوان     بيان سبب الرت  و  )...٦(

  . الواومع¼ ونزلت½أو ¼ ونزل½الالحقة بعنوان 
  .مثالً¼ وعليه الشافعي½: اإلشارة إىل االختالف يف املسئلة الفقهية بقولهو  )...٧(
  .¼وقرئ½: والشاذة بقوله¼ ويف قراءة½: ة إىل السبعية املشهورة بقولهاإلشارو  )...٨(

 
 ِظلقد حي½ فقـام كـثري منـهم بـشرحه       ، باهتمـام العلمـاء حـىت يومنـا هـذا         ¼  اجلاللـني  تفسري 

  :من أمهها، وتوضيح دقائقه يف مؤلفات وحواش
قـبس  ½ هــ مساهـا      ٩٦٩تـوىف    حاشية للشيخ حممد بـن عبـد الـرمحن العلقمـي امل            )...١(

  .¼النريين على تفسري اجلاللني
:  هـ مساهـا   ١٠٠٦ املتوىف عام     الشافعي  وحاشية للشيخ حممد بن حممد الكرخي      )...٢(

  .¼جممع البحرين ومطلع البدرين على اجلاللني½
 ١٠١٠ املتـوىف عـام     احلنفـي   وحاشية للشيخ احلافظ املال علي بن حممد القاري        )...٣(

  .)املخطوطة(¼حاشية اجلمالني على اجلاللني½: هـ مساها
¼ اجلمـل ½ األزهري املعروف بــ       الشافعي  وحاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي      )...٤(

  .¼الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية½:  هـ مساها١٢٠٤املتوىف عام 
فهـا  ألَّ، ¼وي علـى اجلاللـني    حاشـية الـصا   ½ وحاشية لتلميذ الشيخ اجلمل معروفة بـ        )...٥(

  . هـ١٢٤١املتوىف عام ¼  املالكيالشيخ أمحد بن حممد اخللويت الصاوي
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  .¼حاشية الكمالني على اجلاللني½:  وحاشية للشيخ سالم اهللا الدهلوي مساها)...٦(
 وحاشية للشيخ حممد بن صاحل أيب السعود السباعي احلفنـاوي املـصري املتـوىف           )...٧(

  .طوطة هـ خم١٢٦٨عام 
كـشف احملجـوبني عـن خـدي     ½: وحاشية لـ سعد اهللا بن غالم القنـدهاري مساهـا     )...٨(

  .¼تفسري اجلاللني
)٩...(      وماين مث الـصاحلاين املتـوىف يف أوائـل          وحاشية لـ مصطفى الدومي املعروف بالد

  .¼ضوء النريين لفهم تفسري اجلاللني½: القرن الثالث عشر اهلجري مساها
 لـ علي بن حممد عفيف الدين العقييب األنـصاري الـشافعي املتـوىف عـام         وحاشية )...١٠(
  . هـ١١٠١
  . هـ١١٢١ وشرح على اجلاللني لـ إمساعيل بن عبد الباقي اليازجي املتوىف عام )...١١(
هـــ  ١١٩٠ عطيــة اهللا بــن عطيــة الربهــاين األجهــوري املتــوىف عــام  وحاشــية لـــ)...١٢(
  .¼ن يف حل ألفاظ اجلاللنيكتاب الكوكبني النريي½: ومساها
  . هـ١٢٣٧ وحاشية لـ عبد الرمحن بن حممد التطواين املتوىف عام )...١٣(
 هــ  ١٢٧٥ وحاشية للشيخ عبد اهللا بـن حممـد النـرباوي املـصري املتـوىف عـام              )...١٤(
  .¼قرة العني ونزهة الفؤاد½: مساها

  
  
  
  
  

  

ن خلـص   مِـ  عليه رمحة اهللا القوي احملدث السوريت وصي أمحد  ملوالناوحاشية   ...)١٥(
  م١٩١٦/ ـه١٣٣٤  املتوىفنام أمحد رضا خان عليه رمحة الرٰمحأصدقاء اإلم

  .م١٨٨٦/ـه١٣٠٣ همولد  املردانوي رمحة اهللا عليهگلملوالنا شائسته وحاشية  ...)١٦(
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شيد بن نور حممـد العطـاري   الر  حممد فاروق بن عبدر أبو عم  مساحة الشيخ احلاج املفيت   
  . رمحه اهللا تعاىل،مفيت الدعوة االسالمية: الرضوي املدين احلنفي الشهري بـالقادري 

إىل البيعة يف سلسلة الطريقة القادرية لـسيدنا اإلمـام الـشيخ عبـد        نسبةً¼ ريدالقا½: ويقال له 
عليـه  نسبةً إىل سيدنا اإلمام أمحـد رضـا خـان        ¼ ضويالر½و. القادر اجليالين رضي اهللا تعاىل عنه     

ار طّـ ليـاس الع خ الداعية الكبري أيب بالل حممد إ   نسبةً إىل فضيلة الشي   ¼ العطاري½ و .نرمحة الرمحٰ 
القادري الرالقويي حفظه اهللا ِوض.  

  
ــ ١٣٩٦رمـضان  ١ ولـد يف  مـن بـالد   " الركانـه  "يف بلـدة  م١٩٧٦ أغـسطس سـنة   ٢٦ /ه

  .ويف بيئة إسالمية ،ونشأ يف أسرة كرمية نبيلة ،باكستان
 

فيهـا   من باكستان وأخـذ " آباد حيدر" بـ" أحسن الربكات"حفظ القرآن الكرمي بدار العلوم      
 ودرس جبامعــة املدينــة م ١٩٨٩كراتــشي يف ســنة قــدم نــصيب طيــب مــن التعلــيم األويل مث ب

 األصـول  يف بـرع  حـىت  وتوسع يف ذلـك    يةالدراسات الشرع  وجد واجتهد يف      كيمپ ںگودهرا
 علـوم  عـدة  يف مـربزا  مفتيـا  فقيهـا  وكـان  ،العـامل  أذكيـاء  من وكان اإلتقان غاية وأتقنها والعربية
  .للتكلف مطرحا متواضعا ورعا دينا ثقة متبحرا
  

ر العلـوم وقـام     ملا فرغ مـن دراسـة العلـوم العقليـة والنقليـة ومعرفـة األصـول والفـروع نـش                   
ة خاصـ   كراتشي وكان يدرس فيها الدراسات العليامبدينة¼ جامعة املدينة½لتعليم يف  بالتدريس وا 
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  .التفسري والفقه حتى مات
 

مساها شيخ الطريقة أمري أهل الـسنة العالمـة          "اجلاللني تفسري"وله حاشية قيمة عظيمة على      
 و، "أنوار احلرمني " لقادري الرضوي دامت بركام العالية      ا أبو بالل حممد إلياس العطار ا      موالن

  . ستة أجزاء يف اللغة األرديةيف تفسري القرآن" صراط اجلنان"له 
قه حتى فصاحة لسانه وبالغة منط علمه ومجيل أسلوبه وكمال فضله و     وأعجب الناس غزارةُ    

خـذ منـه والـتعلّم منـه وانتفعـوا      ى األوا علـ أقبل¼ الدعوة اإلسالمية½من مجعية  إنّ كبار املسؤولني    
  .له بالتقدم والكمال بعلومه وحسن أدائه وبديع أسلوبه وانطلقت ألسنتهم بالثناء عليه وشهدوا

 
بـالد  مـن  ¼ الـسكهر ½ مبدينـة   الرضـوية  قواعد اإلفتاء عـن كبـار الـشيوخ باجلامعـة الغوثيـة      تلقى
 عرضـت  إذا الفنـون  مـن  فـن  أي يف املسائل صعاب حل على تامة ملكة اهللا منحه قد كان، باكستان

وأفىت أول مرة اليوم مخس عـشر       ،الصائب برأيه مغلقها وفتح الثاقب بفهمه حلها الصعبة املسألة عليه
  وقام بالفتيا مدة عام كامـل يف دار اإلفتـاء ألهـل الـسنة اجلـامع كـرت      .هـ١٤٢١من شهر شعبان سنة   

هنـا  ألهل الـسنة نـور العرفـان و    إلفتاء امث ارحتل إىل دار،  فتوى أفىت مئة  وهنااإلميان مبدينة كراتشي    
مث تولّى منصب جملس اإلفتاء أحد عـشر شـهراً بـاملركز         ،  ألفي فتوى  قام بالفتيا ثالث سنوات وأفىت    

  . آالف فتوىةيصلُ عدد فتاواه إىل أربعو،  فتوى١٠١٥ان مدينة وهنا أفىت العاملي جامع فيض
  

ة التـضرع   ا مسعـت رقّـ    فلمـ ، سـالمية  اإل سبوعي مـن الـدعوة     يف االجتماع األُ   شاركت: قال   
 بالبيئة املتدينـة  عجبين وأخذتين نفحة من نور اإلميان وارتبطت بالدعاء تاثّرت كثرياً وأ  واخلشوع

  .ن مجعية الدعوة اإلسالمية مث إنه وصل بعد ذلك إىل الدرجة العليام
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داب الكرمية منذ نعومـة أظفـاره وهـو حمـب كامـل       ح بسالح األخالق الفاضلة واآل    قد تسلَّ 
فظ وحمـا ، صحبه وسلّم ومتبع للشريعة اإلسـالمية ة املصطفى صلى اهللا عليه وآله و     احملبة حلضر 

 ويروض نفسه متواضع هللا تعاىل،  ذاكر هللا تعاىل ،ورع، تقي، جلماعةعلى الصلوات اخلمس مع ا    
مل يبـق مـن عمـري إالّ    ½: وحيملها على األعمال الصاحلة ويكثر من ذكر املـوت ويقـول مـراراً         

وال يشتغل مبا ال يعنيـه وال يـضيع أوقاتـه يف شـيء مـن أمـور                . ¼القليل وبني يدي السفر الطويل    
 يثبت بـصره يف وجـه   وال أجهد نفسه يف العبادة والتقلّل من الدنيا ومالزمة الورع والزهد     . الدنيا

أحد وال حيتقر أحداً من املسلمني وال ينظر إليه بعني الذلّة وال يستكرب وال يأخذ بآثار الغـضب                  
مـن   ويتخلّق باحللم والصرب على مضض األمل ويتحمـل أَذَى الْخلْـق القوليـة والفعليـة وال يـشكو             

 لـسانه فـال يـتكلّم إالّ فيمـا    اآلالم وال يقف موقف اادل املخالف وال يكثـر الكـالم وحيفـظ     
ل منـه   اه ويكـون بعيـداً عـن اللَّغـو والكـالم الـذي ال طائـ               يـ نو فيه الربح والزيادة يف دينـه ود       يرج
ويكثـر مـن تـالوة     نب الكالم حتى ينتهي املـتكلِّم يف الـس ويـضحك مـن غـري قهقهـة         ويتج

وكـان إذا فـرغ مـن    ، ال سفراًوال يترك تالوة القرآن حضراً و ، القرآن الكرمي فيختمه كلّ أسبوع    
عمله اشتغل بقراءة القرآن الكرمي وغري ذلك حبيـث ال ختلـو حلظـة مـن حلظاتـه عـن األعمـال         

  .الصاحلة
  

 يف جملـس   دائمـاً  عـضواً  و ،ت العظيمة وصاحب املسؤولية العظمى    املهما صاحب   كان
 للمكتبـة  لـس املـايل  ا يف وركنـاً  للمدينـة العلميـة    ومراقباً سالميةالدعوة اإل لجمعية  لالشورى  
يقـوم بأعبـاء الـدعوة     وهـو   عن جملس املدينة العلميـة تلكتب اليت شاع  ل  شرعياً  ومفتشاً املدينة

 جملس البحث العلمي والتحقيق يف املسائل العـصرية  اإلسالمية وقد محلت على عاتقه مسؤولية     
  .وجلنة اإلجارة عات املدينةاإلفتاء وندوة جام ودور
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، جملس أو حمفل عام فأقبل إليهم بكـلّ بـشاشة وسـرور        إذا صادف املسلمني يف طريق أو     
وإنه عندما يزورهم ال يزورهم حلض الشوق إليهم أو التسلية معهم وإنما يؤدي ـذه الزيـارات               

ال سـيما بـني     ، ي وظيفـة الـدعوة إىل اهللا تعـاىل        وهـ  أال، وظيفة قدسية كلّفه اهللا ا وأقامه عليهـا       
وباملوت وما بعده من األحـداث الـيت هـي          ، ويذكّرهم بالفرائض والواجبات  ، رمحه وأهل قرابته  

وستكون غداً واقعاً مشاهداً ال مفر منه ويرشدهم إىل ما جيـب علـيهم وإىل مـا    ، غيب بعيد اليوم  
: رص أن يقف دائماً حتت مظلـة قولـه تعـاىل   حيرم عليهم وحيذّرهم من الذنوب واملعاصي وحي     

  ]٣٣: حم السجدة. [﴿ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اِهللا وعِملَ صاِلحاً﴾
ي ـا  دوهو ينشط يف أعمال الدعوة اإلسالمية وهـي ليـست يف حقيقتـها إالّ عبـادة يـؤ             

: لدخول فيمن وصفهم اهللا تعـاىل بقولـه       أمالً يف ا  ، املسلم حق اهللا تعاىل ويتقرب ا إىل مرضاته       
: حـم الـسجدة   [وقَـالَ ِإنِنـي ِمـن الْمـسِلِمين﴾        ﴿ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اِهللا وعِملَ صاِلحا        

ورغبةً يف أن يدرك ذلك األجر العظيم الذي ذكره رسول اهللا صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم         ] ٣٣
خـري  ½: ويف روايـة . ¼ بك رجالً واحداً خري لك مما طلعت عليـه الـشمس          اهللا ألن يهدي ½: بقوله

  . كامالً ترددوليس يف كو نه ولياً. ¼لك من حمر النعم
 

 والـبالد  اإلمـارات العربيـة  والرحالت قد سافر إىل احلـرمني الطيـبني و     األسفار كان كثري 
  .املختلفة من باكستان لتبليغ اإلسالم

ويرشـد  ، ويفـيت ، العلـوم  ينـشر ، يهتـدي بـه    حممد فاروق العطاري علَمـاً    املفيت   زال   وما
ثـامن عـشر مـن شـهر احملـرم      ، الناس ويدعوهم إىل اهللا تعاىل حىت توفّاه اهللا تعـاىل يـوم اجلمعـة             

، م٢٠٠٦املوافق، هـ١٤٢٧احلرام عام   
 يف مدينـة      

ومات بعد صالة اجلمعـة ودفـن يـوم الـسبت
  .كستانمن بالد با، كراتشي

 
  )الدعوة اإلسالمية: مجعية(جملس املدينة العلمية 

 فرباير١٧
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  :نلخصه مبا يلي ،لقد اعتمدنا يف عملنا هذا منهجا مل يكن بعضه متبعا من قبل

õ َــشريفةَ . ﴾  ﴿  بالقوسني املزهرتنيأوضحنا اآليات القرآنية ــث الــ ــني واألحاديــ  بالقوســ
 .¼  ½الصغريين 

õ صفحاته آيات القرآن يف تفسري اجلاللني وووضعنا أرقام.  
õ  املباركة من مصادرها يف الكتب الستة وغريهاقمنا بتخريج األحاديث.  
õ قد قمنا بعون اهللا تعاىل مبقابلة الكتاب على املطبوعات. 
õ  قدفروق الن ثبتنا ما تدعو إليه احلاجة ِمنخس. 
õ  وأوردنا رموزاً وأوقافاً على وفقهقد التزمنا خط العريب اجلديد. 
õ ه وحمشيهي به ترمجة ملؤلفَناأحلقو. 
õ وذكرنا فيه أغرار حيث أمكننا ذلكـض املفس. 
õ                      ـا حيـث ذكـر مؤلفـاه مـذهب الـشافعية حيـث وذكرنا فيه أقوال مذهب احلنفية املفـىت

 .أمكننا ذلك
õ        وقد اعتنينا يف العقائد واملسائل احلنفية بتحقيق اإلمام أمحد رضا خان عليه رمحة الـرمحن 

 .بقدر وسعنا
õ  اشية واحل التفسرييف الصعبة لفاظاألوقد التزمنا إعراب بعض. 
õ    بألفاظ سـهلة  املنتسطورالصعبة واالصطالحات الفنية بني قد التزمنا تفسري بعض األلفاظ  ،

 .ليسهل فهم العبارة
õ   م بـأمر مـن  ى اهللا عليه وسـلّ  به أصحاب رسول اهللا صلّ    التزمنا الرسم العثماين الذي كتب    قد 

 .ان رضي اهللا عنهاخلليفة الراشد عثمان بن عفّ
õ احلواشـي الـيت ِزدنـا فرقـا بـني حواشـينا وبـني حواشـي مفـيت              ] علمية[نا   قد كتب  :التنبيه رآِخيف 

 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

٣٣  

 
0 
 
 .الدعوة اإلسالمية

 ،ةً كـثري   أخطـاء  ¼ اجلاللـني  تفـسري ½قد ظهر لنا من هذه املقابلـة أن يف الطبعـات املتداولـة مـن                
، بني نظم القرآن وتفسريه   وحذف عبارات منه وزيادة أخرى      ، وتغيريا وتبديال يف عبارة اجلاللني    

 وقـد صـححناه مـن    ،اهقـراءة الـيت اختارهـا مؤلفـ    ال الناشـرين يف زماننـا اختـاروا غـري         ووجهه أنّ 
  :من ذلك على سبيل األمثلة ف.¼تفسري اجلاللني½الطبعات املختلفة املصححة من 

ــا يف اآل) ١( ــرة   م ــورة البق ــن س ــة م ــ﴿((ي ــَا نَم ــْخَسْن ــة اْنِ م ــُو نَ  ي َس اْن ن ﴾ ِ ز  ــال  راءة ب مــويف  مهــ قــ
َننس ا﴿وال موافقة بني منت القرآن وعبارة اجلاللني ألن   . ))النسيان ِ ْ وأصل ،  بنفسها بال مهز﴾ُ

ِمـا ننـسخ مـن ﴿(( : هكذا هنانت  امل ْ َ ْ َنـسَ نَ يـة اوَ راء ﴾ اْ ْ ن مهـ بـال ةقـوىف   فـانظر  .))¼انيالنـس½مـز 
  .كيف صارت العبارة مستقيمة بال إشكال

ِت َو﴿) ((٢( ْ ْجوُ ِ  َنُ ٰ تظِْم ارَِيـِ دْن  مُْمكْن ا مًقْ َ ْ ـروَ ُ راءة ﴾  َنَ قـفيـه ادغـام التـاء ىف األصـل ىف الظـاء وىف 
فيف   عبا ٰتظ﴿ألن بينه وبـني املـنت    توافق ال مما عبارةال ههذ )).ها حـذفلتخ َ ـرونَ ُ   بـالتخفيف ﴾َ

ِت َو﴿ ((: فأصل العبارة كما يلي،ِمن قَبل اآلن   ْ ْجوُ ِ  َنُ ْ ـروَ  تظِْم ارَِيـِ دْن  مـُْمكْن ا مًقْ َ ُ  فيـه ادغـام ﴾َنَ
راءالتاء ىف األ فيف  قصل ىف الظاء وىف  عة با    .الحاجة إىل بيان صحة العبارة اآلن)).  حذفهالتخ

َ رَفث وَفَال﴿(( )٣( َ ُ فسَالَ َق وْوُ َ جدَالَ ح األولني﴾   جَحْال ِفـيَال ِ راءة  َوىف  ّ بفت تنظر أنـه ال فـرق بـني    .  ))ق
َ رَفث وَفَال﴿ن  أل تفسريالن و نظم القرآ  َ ُ فسَالَ  :فأصـل العبـارة كمـا يلـي    .  اآلن قبـل  مـن فتحال ب﴾َقْوُ

ٌ رَفثَفَال﴿(( ُ فسَالَ وَ َ جدَالَ وٌقْوُ ِال  ِ راء﴾   جَحْال  َ ح االولةقوىف   َ َّ   .فهل ِمن إشكال يرد اآلن.  ))نيبفت

ًحسنا﴿ قوال﴾  ِاس لنِا لْوُلْوُقُو﴿) ((٤( ْ راءة ﴾ُ فانظر التكـرار   .))نيون الـسسک بضم احلاء وقوىف 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

٣٤  

 
0 
 

َحـس﴿ قـوال﴾  ِاس لنِا لْوُلْوُقُو﴿(( :أصل العبارة هكذا  و .ببيان القراءة الواحدة مرتني    راءة﴾ًناَ  قـ وىف 
ون السبض   .وقد اكتفينا هنا ذه األمثلة خوفا من اإلطالة)).نيسکم احلاء و

ومل يلتزمـا  ، مل يتقيد اجلالالن يف تفسريمها هذا بقراءة أو رواية واحـدة كمـا كـان يظـن          :التنبيه
إن الـنص القـراين املثبـت يف التفـسري هـو      : لذلك ال يقـال ،بتقدمي قراءة معينة يف مجيع اآليات   

  .أو غريمها.أو برواية ورش ،برواية حفص
  :وقد استفدنا من هذه احلاشية من كتب كثرية من أمهها

الـشيخ سـليمان بـن عمـر العجيلـي األزهـري            ،  حاشية شيخنا العالمة احملقق املدقق الـورع       .١
الفتوحات اإلهليـة بتوضـيح تفـسري    ½هـ مساها ١٢٠٤ى عام املتوفّ¼ ملاجلَ½الشافعي املعروف بـ    

  .¼اجلاللني للدقائق اخلفية
هــ  مساهـا   ١٢٤١وحاشية للشيخ أمحد بن حممد اخللويت الصاوي املـالكي املتـوىف عـام        . ٢
  .¼حاشية الصاوي على اجلاللني½
قـبس الـنريين    ½اهـا   هــ مس  ٩٦٩وحاشية للشيخ حممد بن عبد الرمحن العلقمي املتوىف عـام           . ٣

  .¼على تفسري اجلاللني
حاشـية  ½هــ مساهـا     ١٠١٠وحاشية للشيخ احلافظ املال علي بن حممد القاري املتوىف عام           . ٤

  ).املخطوطة( ¼اجلمالني على اجلاللني
وحاشية للشيخ القاضي شـهاب الـدين أمحـد بـن حممـد بـن عمـر اخلفـاجي املتـوىف عـام                       . ٥

حاشـية الـشهاب علـى تفـسري        ½املعروف بــ    ¼ عناية القاضي وكفاية الراضي   ½هـ املسماة   ١٠٦٩
  . ¼البيضاوي

 هــ  ٩٥١وحاشية للشيخ حممد بن مصلح الدين مـصطفى القوجـوي احلنفـي املتـوىف عـام               . ٦
  . ¼يي الدين شيخ زادهحاشية حم½املسماة 

¼ مـال جيـون  ½للـشيخ أمحـد املعـروف بــ     ¼ التفسريات األمحدية يف بيان اآليات الشرعية   ½و. ٧ 
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  .هـ١١٣٠اجلونفوري احلنفي املتوىف عام 
  . هـ٩٨٢ عام السعود بن حممد العمادي املتوىف وأبللشيخ ¼ تفسري أيب السعود½و. ٨
 احلسني بن احلسن بن علي البكـري الطربسـتاين          للشيخ حممد بن عمر بن    ¼ مفاتيح الغيب ½و. ٩

  .هـ٦٠٦املتوىف ¼ فخر الدين½امللقب بـ ، الرازي
لإلمام العامل والفاضل والشيخ امساعيل حقي الربوسوي قدس اهللا سره   ¼ تفسري روح البيان  ½و. ١٠

  . هـ١١٣٧املتوىف عام 
عالء الدين علـي  للشيخ اإلمام ¼  املعروف بـ تفسري اخلازن  لباب التأويل يف معاين الترتيل    و½. ١١

  .هـ ٧٤١ عامبن حممد بن إبراهيم البغدادي الصويف املعروف باخلازن املتوىف 
لكـل  ¼ أنوار احلرمني علـى تفـسري اجلاللـني      ½مه باسم   نقد¼ اجلاللنيتفسري  ½هذا عملنا يف    

 إىل ا دائمـاً وأن يوفقنـ ،  الكـرمي سائلني اهللا أن جيعله خالصاً لوجهـه    ، راغب يف فهم آيات القرآن    
، فهو من فـضل اهللا علينـا وتوفيقـه   ، وأما ما جيده القارئ يف عملنا هذا حسناً. خدمة كتابه العزيز  

 .وهو املوفق واهلادي
حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قـوة إال بـاهللا العظـيم وصـلى                     

وعلـى آلـه   ، ا وموالنـا حممـد الـنيب املختـار    سـيدن ، وقـرة عيوننـا  ، وشفيعنا، اهللا تعاىل على حبيبنا   
  .وأصحابه األكبار األبرار، األطهار األنوار

  !يا رب العلمني، آمني
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ر حبسم اهللا ا رحيمـمـل   لن ا
  

وافيا )١(احلمد زيده والصال)٣( لنعمه مكافيا )٢( مهللا محدا  ّ  سيدنا حمم)٤(والسالم ة مل  وده وآد ع  )٦( هذا)٥(جنله وصحبه و
راغبت إليه حا اشتد ما رآنتكملة تفسري يف )٧(نيلجة ا ريم الذي ألفه اإلمام العالمة ا)٨(لق ا ملح ا قق املدـلك جالل ق ق

ن أول و  ي رمحه اهللا وتتميم ما فاته و ي الشا ن أمحد ا ن حممد  مالد ه فع ملحل ب راء )٩(ي ورة اإل ر  رة إىل آ ورة ا س  س خ لبق س
وال و )١٠(عبتتمة   منطه ح األ ر ما يفهم به كالم اهللا تعاىل واالعتماد   أر قن ذ ج ع ك راب ما حيتا م  )١١(ج إليه وتنبيه عإ

                                                
ضل احملامـد كمـا ورد   ا أفـ وإمنا افتتح كتابـه باحلمـد هللا؛ ألـ   . وهو الوصف باجلميل ثابت هللا تعاىل ] إخل... احلمد[: قوله  )١(

، بـاب األلـف،   "فـردوس األخبـار  ("¼ احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكـايف مزيـده       ½ :وهي مقتبسة من قوله عليه الصالة والسالم      
  ")صاوي(". )١/٢٥٤، ١٨١٣: احلديث

  . هلا مقابالً:أي] موافيا لنعمه[: قوله  )٢(
  . له ومساوياً مماثالً:أي] إخل... مكافيا [:قوله  )٣(
  . صلى اهللا عليه وسلم]٥٦: األحزاب[﴾صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماً﴿: امتثال لقوله تعاىل] والصالة والسالم [:قوله  )٤(
 بغـري   الدين بالقتال يف سبيل اهللا تعاىل أو بتقرير العلم وضبطه أو بتعمري املـساجد أو   ىاملراد جبنده كل من يعني عل     ] وجنوده [:قوله  )٥(

  )"صاوي". ( آخر الزمانصر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلذلك من ع
 املعـاين املستحـضرة ذهنـا    ى واإلشارة عائـد علـ  ، ألن كال منهما اقتضاب مشوب بتخلص؛¼أما بعد½هي مبرتلة  ] هذا [:قوله  )٦(

  ")صاوي(".  التأليف أو متأخرةىن اخلطبة متقدمة علإ :سواء قلنا
  . واملريدينني احملب:أي] الراغبني [:قوله  )٧(
 والفرق بينهما أن التفسري هو التوضيح لكالم اهللا أو رسـوله عزوجـل وصـلى          ،املراد منه ما يعم التأويل    ] تفسري القرآن  [:قوله  )٨(

 بعـضها  ى فتقصره علـ ،اهللا تعاىل عليه وسلم أو اآلثار أو القواعد األدبية العقلية وأما التأويل فهو أن يكون الكالم حمتمال ملعان         
  .]٢٧: الرمحن[يف ﴿ويبقى وجه ربك﴾كما 

 أو للتتميم ملا علمت أن ما فاته والتتميم مصدوقهما واحد وهو تفسري     ،"ما فاته "ـالضمري راجع ل  ] إخل... وهو من أول   [:قوله  )٩(
تفسريه ل  لتكون منضمةً وأما الفاحتة ففسرها احمللي عليه الرمحة فجعلها السيوطي يف آخر تفسري احمللي،السيوطي عليه الرمحة

  ")مجل. ("وابتداء هو من أول البقرة
  . طريقته وأسلوبه وما بعده بيان للنمط:أي] ه منطىعل [:قوله  )١٠(

  ")صاوي. (" القراءات املختلفة مجيعىنه مل ينبه علأاملذكور و قلة التنبيه نكر هذا املصدر دون ما قبله إشارة إىل ]إخل... تنبيه[ :قوله  )١١(

 ١٢. أي مقابال هلا حبيث يكون بقدرها:

 ١٢.  لهفة للتفسري خمصصةص:

 ١٢. امسه:

 ۣ  ۣ  

 ۣ   
ۣ  
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را لق  ا و)١(ت املختلفةءاع رضية وأعاريب ملشه ا وال غري  ر أ ويل بذ رك ا ز و مرة   وجه لطيف وتعبري و ق ك لتط ت جي ع
رمه زاء عليه يف العقىب مبنه و ن ا ع به يف الدنيا وأ ربية واهللا أسأل ا كحماهلا كتب ا جل حس   .لنفلع

رة سورة ون آية)٣(ةمدني )٢( لبق ا ع ومثا ن مائتان وست أو   اهللا )٥(﴾)۱( ٓآلم ْمِيح الر ِنْٰمحالر  )٤ِ( اهللاِمِْس ﴿. سب
راده بذلك )٦(علمأ َذلك﴿مب  ِ﴾ ............................................................................  

                                                
  .املتنوعة : أي]املختلفة[: هقول  )١(
 وهـي  ،ها وإحاطتـها تـ  الرتفاع رتب¼سور البلد½ والسورة مأخوذة من    .مساء السورة توقيفية وكذا ترتيبها    أ ]سورة البقرة [: قوله  )٢(

ر مـن   وإن الـشياطني يفـ  ،ال جتعلوا بيوتكم مقـابر ½ : اهللا تعاىل عليه وسلمىقال رسول اهللا صل. طائفة من القرآن هلا أول وآخر  
 وقـصرها، بـاب اسـتحباب صـالة     ين، كتـاب صـالة املـسافر     "صحيح مسلم  ("رواه مسلم . ¼ةالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقر     

  .)٣٩٣، ص)٧٨٠(-٢١٢: إخل، احلديث... النافلة
 بعدها لنز ما واملدين اهلجرة قبل نزل ما املكي أن شهراألالف كثري وتخايف كون السورة مكية أو مدنية  ]مدنية[ :قوله  )٣(

  ]علمية[")تقاناإل. ("األسفار من بسفر أم الوداع حجة عام أو الفتح عام باملدينة أم مبكة نزل سواء

 فعند الـشافعي عليـه   ، سورة براءةىلة من الفاحتة وغريها من السور سو  م اختلف األئمة يف كون البس     ]إخل... بسم اهللا [ :قوله  )٤(
ة ليست ملوعند أيب حنيفة عليه الرمحة أن البس.  سورة براءةى ذكرت يف أوهلا سو  ا آية من الفاحتة ومن كل سورة      أالرمحة  

   . وإمنا هي بعض آية يف سورة النمل وإمنا كتبت للفصل والتربك، من غريها من السورآية من الفاحتة وال
ف اهلجـاء وقـد تفرقـت يف    ف املرتلة يف أوائل السور أربعة عشر حرفا وهـي نـصف حـرو   حراعلم أن جمموع األ  ] امل [:قوله  )٥(

  ")صاوي (".تسع وعشرين سورة
حن نـؤمن  ن أرجح األقوال يف هذه األحرف اليت ابتدأ ـا تلـك الـسور وهـي مـن املتـشاات فـ                اهذ] إخل... اهللا أعلم  [:قوله  )٦(

كم من جهة أجـر الـتالوة   مث اعلم أن املتشابه كاحمل. وفائدة ذكرها طلب اإلميان ا .  اهللا تعاىل  كل العلم فيها إىل   نبظاهرها و 
من قرأ حرفا مـن كتـاب اهللا فلـه    ½ : قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم:ملا ورد عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال       

، "سـنن الترمـذي  "( ¼ حـرف ¼ميم½ و، حرف¼الم½ و، حرف ¼ألف½ بل   ، حرف ﴾امل﴿ : ال أقول  ،حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا   
 تـسع  ﴾امل﴿ ففـي  )٤/٤١٧، ٢٩١٩: إخل، احلـديث ...  بـاب مـا جـاء يف مـن قـرأ حرفـا مـن القـرآن         كتاب فضائل القرآن،  

 قـد  ]فائدة جليلـة [ )العلمية. ( ورد فيها أنه ينال ثالثني حسنات أو تسعني اعلم أن كثريا من كتب التفسري    :ملحوظة .حسنات
 لـسان  ى نـيب مرسـل ليـتكلم ـا معـه علـ      ه ملك مقـرب وال واضعها اهللا تعاىل مع نبيه عليه الصالة والسالم يف وقت ال يسعه في  

 هـذا مـا روي يف   ىجربيل عليه الصالة والسالم بأسرار وحقائق ال يطلع عليها جربيل عليه الصالة والـسالم وال غـريه يـدل علـ          
نيب صـلى اهللا   قـال الـ  ¼كـاف ½ : فلمـا قـال  ]١: مرمي[﴾كهيعص﴿ : تعاىلاألخبار أن جربيل عليه الصالة والسالم ملا نزل بقوله   

Å 

    

    

2 

٢  

 ١٢. أي التتميم:

 ١٢. نزلت بعد املطففني: 

ۣ  ۣ  عـط عـط 

ّ
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رؤه﴾﴿ )١( هذا:يأ َ ريبَال﴿)٢(ص  اهللا عليه وسلمحممد  يق الذي  ْ ِفي ﴿ )٣(شك ﴾َ ن عند اهللا ومجلة ﴾ِ م أنه 
ي خرب مبتدؤه ذلك واإلشارة ْلل﴿ )٦(هاد: أي خرب ثان )٥(﴾ً ُدى﴿ به للتعظيم )٤(لنفا َمتق    ِ ن إىل ﴾)۲( ُ  ر ي الصا ئ

وى ي التقائهم بذلك)٧(لتقا وا ر واجتناب ا ه بامتثال األوا لن َالذ يؤمنون﴿ النار )٨(م ُ ِ ْ ُ ِيَن ون)٩(﴾  ِبالغيب﴿ )١٠(ق يصد َْ ْ ِ﴾)١١( 
                                                

 ¼صـاد ½ : فقـال ، علمـت : فقـال  ¼عـني ½ : فقال ، علمت : فقال ¼يا½ : فقال ، علمت : فقال ¼ها½ : فقال ، علمت :تعاىل عليه وسلم  
   )"روح البيان"، "صاوي" (؟ كيف علمت ما مل أعلم: فقال جربيل عليه الصالة والسالم، علمت:فقال

 مبا يدل على البعيد للتعظيم  لكون القـرآن مرفـوع   تى ا للقريب وإمنا أيت أشار بذلك إىل أن حق اإلشارة أن يؤ      ]هذا[ :قوله  )١(
  ]علمية[")صاوي. ("الرتبة وعظيم القدر

د صلى اهللا عليه وسلم[ :قوله  )٢(   . أشار به إىل أن الالم يف الكتاب للعهد واملراد به القرآن]الذي  
سـنن  ("¼  مـا ال يريبـك  دع مـا يريبـك إىل  ½ :يـل الطمانيـة ويف احلـديث    ألنـه يقلـق الـنفس ويز   ؛كمسي بـه الـش   ] كش [:قوله  )٣(

 ومنـه ريـب   ، والـصدق طمانيـة  ، فإن الشك ريبة)٤/٢٣٢، ٢٥٢٦: ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، احلديث    "الترمذي
  ]علمية[")صاوي(". هبالزمان لنوائ

 مرفوع الرتبة وعظيم القدر من حيث أنه مرته عـن كـالم احلـوادث          أنه إالبا منا   القرآن وإن كان قري   ] إخل... واإلشارة [:قوله  )٤(
  . ذلكوضمري به راجع إىل

 ألم املهتدون بـه  ؛ ومعناه الداللة واختصاصه باملتقني¼ىالتق½ و ¼ىالسر½ـ يف األصل مصدر ك    ¼ىاهلد½] إخل... ىهد [:قوله  )٥(
: البقـرة [﴿هـدى لِّلنـاِس﴾  : فر وـذا االعتبـار قـال تعـاىل    واملنتفعون بنصه وإن كانت داللته عامة لكل ناظر من مـسلم أو كـا          

  )"بيضاوي"( ].١٨٥
  ]علمية[ . أشار به إىل ما هو الراجح من جواز تعدد األخبار]هاد[ :قوله  )٦(
 وإرشـاده   أشار به إىل أن يف قوله للمتقني جمازا وذلك ألم مل يتصفوا بالتقوى إال بعـد هدايتـه   ]الصائرين إىل التقوى  [ :قوله  )٧(

علمية[ .لئال يلزم اهتداء املهتدينرهم بذلك هلم قوله الصائرين إىل التقوى أي راجعني إىل التقوى فس[  
 ى العوام وهي تقوى اخلواص وحتتها تقوى تقواملذكور وهو امتثال األوامر واجتناب النواهي وهذه إشارة إىل      ] بذلك [:قوله  )٨(

  ")صاوي(".  ما يشغل عن اهللا عزوجلىقو خواص اخلواص وهي تىالشرك وفوقها تقو
واإلميان هو التصديق بالقلب واإلقرار باللسان ما جاء به النيب صـلى  . هذا تفصيل لبعض صفات املتقني  ] الذين يؤمنون  [:قوله  )٩(

  )"تفسري أمحدي". (اهللا تعاىل عليه وسلم من اهللا تعاىل
  ]علمية[ .صديقان حقيقته الت إشارة إىل أن اإلمي]يصدقون[ :قوله  )١٠(

  ما دل عليه عقلي أو مسعي كاجلنة والنار واملالئكة والعـرش والكرسـي واللـوح والقلـم واملـوىل     : قسمنيىالغيب عل ] الغيب [:قوله  )١١(
  ")صاوي. ("¼لقمان½ وما مل يدل عليه كالساعة ووقت نزول املطر وما يف األرحام وباقي اخلمسة املذكورة يف ،عزوجل وصفاته

 الضمري ارور أي بفتح اهلمزة بدل من : ك١٢. يشري إىل أن الكتاب صفة والالم للعهد:
ال 

يف أنه
ك 

ش
 .

 ك١٢

 ك١٢. منا استعمل لفظ ذلك املوضوع للبعيد للتعظيميعين أ:

 ١٢.  مصدر مبعىن اسم الفاعلأي8

 ١٢. ملتقنيتفصيل لبعض صفات ا8
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ن البعث واجلنة والنار )١(مبا غاب عنهم َو ُقيمون﴿م  ُ ِ وقها:يأ )٢(﴾َ ون بها  حبق يأ ِ ومما﴿ )٣(ت َ﴾)٤( 
َينفقون﴿أعطيناهم  ُ ِ َوالذ يؤمنون بما أنزل إليك﴿ يف طاعة اهللا ﴾)۳( ُ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ ِ َُ ُ ِ ْ يَن رآن :يأ ﴾  َوما أنزل من قبلك﴿لق ا َِ ْ ِ َ َِ ُ وراة :ي أ﴾َ لت ا

َوبا ﴿واإلجنيل وغريمها  ِ ِ َة  ُم يوقنون َ ُ ِ ُِ ون﴾)۴( ْ َأول ك﴿ )٥(يعلم  ِ ر ﴾ُ ون مبا ذ و و ك ا ف ص ْ   ُدى من رب م َع ﴿مل ِ    ً
َوأول ك  ُم المفْلحون ُ ِ ُ ْ َ ِ ُ ن النار ﴾)۵( َ ون  زون باجلنة النا م الفا ج يَنإن الذ﴿ئ ِ ْك و )٦(   ِ ُ َ  ¼أيب جهل وأىب هلب½  ك﴾اَ

ومها  َسواء علَي م ﴿حنو ْ ِْ َ ٌ َ ْأنذرت م َ ُ َ ْ َ زتني﴾َ ق ا هلم  رى  وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال أل)٧(بتحقي خف بني املسهلة واأل
ركه  َأم لم تنذر ُم ال يؤمنون﴿تو ُ ِ ُْ ُ َ ِْ ْْ َ ْ ع يف )٨(لعلم اهللا ﴾)۶( َ ويف)٩( واإلنذار إعالم،ميامإتطم منهم ذلك فال  ع  خت   )١٠(م
ْختم  ع   قلوب م﴿ ِ ُ ُ َ َ َ ع عليها و)١١(﴾َ ق فال يدخلها خرياطب  ثو   ...............................................ست

                                                
  ]علمية[)١٧، "مجل. ("سم الفاعل املصدر مبعىن ا أشار به إىل]مبا غاب عنهم[ :قوله  )١(
  ]علمية[)"اإلكليل". (يتضمن األمر بالصالة والزكاة:قال الرازي] اآلية... ﴾ويقيمون الصالة﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية [.اجه كما هو الالئق مبقام املدح أعوجم أقام العود إذا أقامه وسواه وأزالأشار به إىل أنه مأخوذ من قوهل] حبقوقها[ :قوله  )٣(
  ")صاوي(".  العيالى أو مندوب كالتوسعة عل، واملراد بإنفاق واجب كالزكاة، تبعيضية¼من½] إخل... ومما رزقنهم [:قوله  )٤(
  ]علمية[ . أشار به إىل أن املراد من اليقني هاهنا العلم بقرينة املقام ال الظن كما يعرب به عنه]يعلمون[ :قوله  )٥(
 فـذكر  ، املـؤمنني يـذكر بلـصقها وعيـد الكـافرين     ىجرت عادة اهللا تعاىل يف كتابه أنه إذا ذكر بـشر  ] إخل... إن الذين  [:قوله  )٦(

 وهم املنافقون واحلكمة يف إخبار اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا تعـاىل عليـه    مث ذكر حال الكافرين باطناً    وباطناً حال الكافرين ظاهراً  
 ىل دايتهم وال تأليفهم وحيتمل أن ذلك إعالم من اهللا لنبيـه عزوجـل وصـل   غمن تعلقه بإميام فال يش  يح قلبه   وسلم بذلك لري  

أعدهلا مـن الكفـار واحلكمـة يف عـدم     من  ى النار وعلى ألنه أطلعه عل؛ عليه وسلم مبن كفر من أول الزمان إيل آخره   اهللا تعاىل 
  ")صاوي(".  اإلميان من ذريتهموام أنه يرجتحيل إميسالدعاء منه عليهم مع علمه بأنه ي

 مـدا الزمـا   : أي¼وإبـدال الثانيـة ألفـا   ½ ، مع مدة بينهما مدا طبيعيا وتركه فهما قراء تـان        :أي] إخل... بتحقيق اهلمزتني  [:قوله  )٧(
  ")صاوي(".  معىن الواو مبع¼إدخال ألفو½ بأن تكون بني اهلمزة واهلاء : أي¼وتسهيلها½

  ]علمية[ .نه أمر ممكن يف نفسه فال يرد ما يرد فافهمه إىل أن إميام ممتنع بالغري وأ أشار ب] اهللالملع[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ . أشار به إىل ما هو األشهر واألكثر عند أهل اللغة]واإلنذار إعالم[ :قوله  )٩(
ز مـن املخـوف بـه فـإن مل يـسع زمانـه        وال يكاد يكون إال يف ختويف يسع زمانـه االحتـرا    :قال بعضهم ] مع ختويف  [:قوله  )١٠(

  )"مسني". (ارذنإ ال  وإخباراالحتراز فهو إشعار وإعالم
اق من الشيء بضرب اخلامت ثتيس وبيان ما يقتضيه واخلتم الكتم مسي به اال،هذا تعليل للحكم السابق]  قلومىختم اهللا عل [:قوله  )١١(

  واستقباح  استحباب الكفر واملعاصيىحيدث يف نفوسهم هيئة مترم عل وإمنا املراد به أن ، ألنه كتم له وبلوغ آخره؛عليه
Å 

    

    

2 

٤  

 ١٢. أي بأركاا وآداا: ١٢. والصراط وامليزان وغريها:

 ١٢. أوالء كلمة معناها الكناية عن مجاعة والكاف للخطاب: ١٢. قدم اجلار وارور إلفادة احلصر:

 ك١٢. يشري إىل أن املوصول للعهد?

 ١٢. من كفار مكة:

 ١٢. مساو8

 ك١٢. أليب عمرو وابن كثري: ك١٢. نافععن لورش :

 ك١٢. أي ترك التسهيل مع إبقاء األلف بني اهلمزتني هلشام عن ابن عامر8
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ْوع   سمعِ م﴿ ِ ْ َ َ و:ي أ﴾َ ون )١(ضعهام  ق)٢(ينتفعفال  ن ا ونه  حل مبا  م ْوع   أ صارِ م﴿  يسمع َِ ْ َ َ ٌغشاوة)٣( َ َ َ  فال )٤(غطاء ﴾ِ
ق  حلرون ا ٌول م عذاب﴿يبص َ َ ْ ُ َ ٌ عظيم)٥(َ وي دائم)٦(﴾)۷( ِ زل يف املنافقني .ق  ِومن الناس﴿: )٧(نو  َ ِ منا با)٨( َ ِمن  قول  ِ  َ ُ َُ

ِوباليوم ا  ِِ ِ ْ َ ْ وم القيامة:يأ ﴾َ ر األيام؛)٩(ي    ......................................................)١٠(خ ألنه آ

                                                
اإلنـذار    فيهـا عراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوم حبيث ال يؤثر إوإماكهم يف التقليد و   اإلميان والطاعات بسبب غيهم     

  )"روح البيان". (¼ختما½ االستعارة ى ومسي هذه اهليئة عل،وال ينفذ فيها احلق أصال
السمع ومجع ما قبله وما بعده وإيضاح ذلك أنه مـصدر حـذف مـا أضـيف         جواب ما يقال كيف وحد      ]  مواضعه :أي [:قوله  )١(

وحد السمع لوحدة املسموع وهو الصوت دوما أو للمصدرية واملـصادر ال   : مواضع مسعهم أو يقال   : إليه لداللة املعىن أي   
  ")كرخي. ("جتمع وقرئ شاذا وعلى أمساعهم

 بـاخلتم عـدم انتفـاعهم بالـسمع ال عـدم مسعهـم       بيان اجلامع بينهما وإىل أن املراد  فيه إشارة إىل    ] إخل... فال ينتفعون [ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .لتحققه فيهم

 واملراد من الغشاوة عـدم وصـول النـور املعنـوي       ، مبتدأ مؤخر مجلة مستأنفة    ¼غشاوة½ و ،خرب مقدم ]  أبصارهم ىوعل [:قوله  )٣(
  ")صاوي(".  ألا طرق العلم باهللا تعاىل؛ثةهلم وخص الثال

فيه إشارة إىل أن كل واحد من الغشاوة والغطاء عبارة عما يغطى به الـشيء فـال فـرق بينـهما إال بـأن األول مـا          ] غطاء[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .جيعل فوق الشيء من لباس وحنوه والثاين ما جيعل فوق الشيء من طبق وحنوه كذا يف القاموس

  ")صاوي. (" وجه اهلوانىوالعذاب هو إيصال اآلالم للحيوان عل. عقوبة شديدة القوة: أي] وهلم عذاب [:ولهق  )٥(
. ¼قـوي دائـم  ½:  املفسرجرام وقد توصف به املعاين كما هنا وهلذا قالهو ضد احلقري وأصله أن توصف به األ ] عظيم [:قوله  )٦(

  )"كرخي"(
بيان حاهلم الباطنة والظاهرة ويف بيان عاقبتهم ويف جتهيلهم واالستهزاء م وغري ذلك مـن       يف  : أي] ونزل يف املنافقني   [:قوله  )٧(

  )"مجل". (]٢٠: البقرة[﴿ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير﴾: أحواهلم املذكورة يف اآليات الثالث عشرة وانتهاؤها قوله
نـس بـه   بدل اهلمزة مشتق من التأنس لتأنس بعضهم ببعض وتسمية اإل      ¼أل½ـوأصل ناس أناس أيت ب    ] إخل... ومن الناس  [:قوله  )٨(

واختصاص اإلميان باهللا وباليوم اآلخر بالذكر ختصيص ملا هو املقصود األعظم مـن اإلميـان وميكـن أن     . حقيقة واجلن جماز  
ن آمن بأنه مرسل من عند اهللا يقال مجع ما جيب اإلميان به داخل يف اإلميان باهللا فإن من صفات اهللا عزوجل أن أرسل النيب فم

  )"بيضاوي"، "صاوي". (حقا فقد آمن جبميع ما قاله وحينئذ يكون ذكر اإلميان باليوم اآلخر يف احلقيقة ختصيصا بعد تعميم
  ]علمية[ .ر احلقيقي دون اإلضايف لعدم وجوب اإلميان بهملعهود هو اآلخأشار به إىل أن الالم للعهد فا] يوم القيامة[ :قوله  )٩(
 غروـا وكـل    غروا وشرعا من طلـوع الفجـر إىل  فيه أن اليوم عرفا هو زمان من طلوع الشمس إىل       ] ألنه آخر األيام   [:قوله  )١٠(

حـد األوقـات احملـدودة وهـو وقـت      أمنهما ال تصح إرادته هنا فيكون املراد به الوقت وهو إما حمدود أو غري حمدود األول       
Å 

    

    

2 

٥  

 مد١٢.  خرب ومبتدأ،بالرفع:
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َوما  ُم بمؤمن  ﴿ َِ ِ ْ ُ ِ ن)١(﴾)۸( َ ىن  ي فيه  م رو ول لفظها )٢(معع منوا  )٣( َالل   ﴿يقويف ضمري  ُوالذ  َ ِيَن ف   بإظهار خال﴾َ 
وه ر)٤(بطنما أ ن ا لكف  وا عنهم أحكامهل م وية )٥(فعيد َوما﴿ني الد ُ إال أ فس مَ َ ُ َ ع )٦( وبال خداعهم ألن﴾ِ  ج را

ون يف الدنيا ب رة  طالافيفتضحإليهم  ون يف اآل وه ويعا خع اهللا نبيه   ما أ قب بطن َوما  شعرون﴿ع َُ ُ ْ َ ون﴾)۹( َ  )٧(يعلم 
ن واحد كعاقب)٩( واملخادعة)٨(أن خداعهم ألنفسهم ر اهللا فيها حتسنيتم هنا  ص وذ ك ا راءة،لل   ..............ق ويف 

                                                
ة اجلنة وأهل النار النار والثاين ما ال ينتهي وهو األبد الدائم الذي ال انقطاع له ويؤخـذ     دخول أهل اجلن   النشور واحلساب إىل  

  ")كرخي. ("من كالم القاضي وغريه ترجيح الثاين
  اإلميـان وخـالف قلبـه لـسانه    ى أن مـن ادعـ  ىدعوه ونفي ما انتحلوا إثباته واآليـة تـدل علـ       اإنكار ما   ] وما هم مبؤمنني   [:قوله  )١(

  ")بيضاوي. ("مل يكن مؤمنا باالعتقاد
 ¼وما هـم ½ : وقوله¼آمنا½ : ومجعه يف قوله¼من½ باعتبار لفظ   ¼يقول½وحد الضمري يف    : أي] إخل...  من روعي فيه معىن   [:قوله  )٢(

  )"صاوي". ( تصلح للواحد واجلمع¼من½ ألن كلمة ا؛باعتبار معناه
ل ينساق إليه الذهن كأنه قيل ما هلم يقولون ذلك وهم غري مـؤمنني  استئناف وقع جوابا عن سوا  ] إخل...  اهللا  [:قوله  )٣(

 عليـه  ى ألنـه ال ختفـ  ؛ ظـاهره ىوخداعهم مع اهللا سبحانه وتعاىل ليس علـ  .  فاعل للمبالغة  ةوإمنا أخرج يف زن   ¼ خيادعون½فقيل  
 أن معاملـة  ى املـضاف أو علـ   حـذف ىما خمادعة رسوله عليه الصاله والسالم عل إخافية وألم مل يقصدوا خديعته بل املراد        

الرسول عليه الصالة والسالم معاملة اهللا تعاىل من حيث أنه خليفته يف أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيـه مـع عبـاده ففيـه رفـع        
  )"بيضاوي"، "روح البيان". (درجة النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حيث جعل خداعه خداعه

  ]علمية[ .ن اخلداع هاهنا النوع اخلاص منه بقرينة املقامم  أن املراد أشار به إىل]هما أبطنو[ :قوله  )٤(
 اجلزيـة   كالقتـل واألسـر وضـرب   ¼الدنيويـة ½ :رض مـن اخلـداع وقولـه      غـ  بيـان ال   أشـار بـه إىل    ] ليدفعوا عنهم أحكامه   [:قوله  )٥(

  ")كرخي. (" غري ذلك من األغراضوكدخوهلم يف سلك املؤمنني يف اإلكرام واإلعظام إىل
  ]علمية[ .أشار به إىل دفع ما يقال كيف خيدع العاقل نفسه] وبال خداعهم[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.اإلدراك باحلواس اخلمسة الظاهرة كما هو أصلهأشار به إىل أن الشعر هاهنا مبعىن العلم كما جاء ال مبعىن ] يعلمون[ :قوله  )٧(
إن اهللا يطلـع نبيـه عزوجـل    ½ : حمـذوف للعلـم بـه أو تقـديره    ¼شعرونيـ ½ أن مفعول أشار به إىل] ن خداعهم ألنفسهم أ [:قوله  )٨(

  ")كرخي. ("¼ كذمىوصلى اهللا تعاىل عليه وسلم عل
 جواب سؤال وحمصله أن اخلديعة احليلة واملكر وإظهار خالف الباطن فهـي مبرتلـة          أشار به إىل  ] إخل... واملخادعة [:قوله  )٩(

 جوابه مبا ذكر وحمـصله أـا هنـا ليـست     يغة املفاعلة تقتضي املشاركة فأشار إىل يف حق اهللا تعاىل وص     ةالنفاق وهي مستحيل  
حيتال عليه وهو يعلم الـضمائر  :  أي¼كيف خيادع اهللا تعاىل   ½ : جواب سؤال آخر تقديره    ¼إخل... وذكر اهللا ½ : باا وقوله  ىعل

ستعارة التمثيلية حيث شبه حـاهلم يف معاملتـهم    فأجاب عنه مبا ذكر وحمصله أن اآلية من قبيل اال     ¼خيادعون اهللا ½ :فكيف قيل 
Å 
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٦  

  وإن كانأي ضرره عائد إىل أنفسهم : ص١٢. أي الكفر?
منني

لمؤ
هر ل

الظا
ب 

حبس
اع 

خلد
ا

 .
 ك١٢

 ك١٢. الفاء للتعليل:

 ۘ 

الزم
ف 

وق
 

ٰيخْْ َدعونُ ْ ُ ِ  ْ
ٰيخ َدعونُ ْ ُ ِْْۤ

ْ

دعون خيٰ 

ْ
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ْوما خي ِ   قلوب﴿ َنْوُعَدَ ُ ُ ٌمرض)١( ِ مِ َ وبهم)٢( شك ونفاق﴾  رض  و  قل  مي ًفزاد ُم مرضا﴿ يضعفها : أي)٣(فه َ َ ُ َ َ زله ﴾َ ن مبا أ
رآن لقن ا رهم به )٤(م ٌول م عذاب أليم﴿لكف  ِ َ ٌ َ َ ُ َ ُبما  انوا ي﴿)٥( مؤلم﴾َ ُِ َ ْبو ذَكَ  وبالتخفيف ،نبي اهللا:  أي)٦( بالتشديد﴾)۱۰( َنُ

ِوإذا قي﴿ .قوهلم آمنايف  :أي َ ِ ْل ل مَ ُ ْال  ْفسدو﴿ هلؤالء : أي﴾ََ ِ ِ    األرضاُ ْ َ قِ و ر وا ي با لتع ن اإلميان )٧(لكف ْقالو﴿ع  ُ َما ـِ  إناَ
َنحن مصلحون ُ ِ ْ ُ ُ ْ ن ﴾)۱۱( َ س ما  حن و ْإن م ﴿ للتنبيه ﴾﴿ قال اهللا تعاىل ردا عليهم .يه بفسادفلي ُ ُ ُم المِ  ْ ِن الـُ َ فْسدون و  َ ُ َ  شعرونِ ُ ُ ْ َ 

من الناس﴿ .)٨(لك بذ﴾)۱۲( منوا كما  ُوإذا قيل ل م  ََ َ َ ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ي ﴾َ ْقالو﴿ص  اهللا عليه وسلملنب أصحاب ا ُ ُ أناَ من ـَ َؤمن كما  َ َ َ ُ ِ ْ
ْ إن م﴿: تعاىل ردا عليهماهللا  قال . ال نفعل كفعلهم:يأ اجلهال )٩(﴾ ُ َ  ُم  وَ كِن ال)١٠( ِ َ علَمون ُ ُ ْ  . ذلك﴾)۱۳( َ

ُوإذا لقو﴿ َ َ ِ واو يقيوا حذفت الضمة لالستثقال ثم الل أصله )١١(﴾اَ ع ا لاء اللتقائها ساكنة  منو﴿م ْالذ  ُ َ يَن ِ ْ قالوا  ُ ْمنا وإذا خلَوااَ َ َ ِ َ  َ﴾ 
                                                

هللا تعاىل حبال املخادع مع صاحبه من حيث القبح أو من باب ااز العقلي يف النسبة اإليقاعيـة وأصـل التركيـب خيـادعون           
  )"مجل"، "أبو السعود". (ة حيث ذكر معاملتهم هللا تعاىل بلفظ اخلداعيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو من باب التور

وي نـ  املعى إيل احلـسي ويطلـق علـ      ¼ميرض قلـوم  ½ : احلسي وهو احلرقة وأشار بقوله     ىيطلق عل ] إخل... يف قلوم  [:قوله  )١(
  ")صاوي. ("وهو الشك والنفاق

  ]علمية[)٢٥، "مجل (". إىل املعىن اازي هذا إشارة]نفاق[ :قوله  )٢(
  ]علمية[)٢٥، "مجل (".قيقيهذه إشارة إىل املعىن احل] ميرض قلوم[ :قوله  )٣(
 كفـرا وشـكا فينـشأ عنـه املـرض      يد الكافر واملنافق مرضا مبعـىن زأشار بذلك أن نزول القرآن ي  ] مبا أنزله من القرآن    [:قوله  )٤(

  ")صاوي. (" عنه البهجة والسرورأشناحلسي كما يزيد املؤمن إميانا في
  ]علمية[ .وهو األكثر يف االستعمالأشار به إىل أن فعيل مبعىن املفعول ] ملمؤ[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إىل اختالف القراءات أداء ملا التزمه يف باب املواضع] إخل... بالتشديد[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .أشار به إىل أم كانوا مفسدين بكال نوعي الفساد من الضالل واإلضالل] بالكفر والتعويق[ :قوله  )٧(
 رتبـة   إىلوا أـم مل يـصل  صريم وعرب بالشعور دون العلـم إشـارة إىل  ب باإلفساد لطمس ر عندهم شعو  ليس :أي] بذلك [:قوله  )٨(

  ")صاوي. ("البهائم متتنع من املضار فال تقرا لشعورها خبالف هؤالء 
  )"روح البيان". (ناة يورثهما قصور العقل ويقابله احللم واأل،ة رأيف خفة عقل وسخاهالسف] السفهاء [:قوله  )٩(
 معقول خبالف الفساد فإنـه  ه ألن السف؛رد عليهم جبملة مؤكدة بأربع تأكيدات وإمنا عرب هنا بالعلم        ] إخل... مإال  أ [:قوله  )١٠(

  ")صاوي. ("مشاهد فلذلك عرب هنا بالعلم وهناك بالشعور
أبـابكر وعمـر وعليـا رضـوان اهللا تعـاىل       مع املؤمنني والكفار وسبب نـزول اآليـة أن   بيان ملعاملتهم] إخل... وإذا لقوا  [:قوله  )١١(

 : فقـال لـه  ، أنـت وأصـحابك واخلـص معنـا    م هلـ : توجهوا لعبد اهللا بن أيب فقال له أبوبكر رضي اهللا تعاىل عنـه   عليهم أمجعني 
Å 
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٧  

 ك١٢. ألهل الكوفة: ك١٢. لألكثر:

 مد١٢. بني املؤمنني والكافرين باملداراة:

١٢.فسدون فحذف املفعول للعلم بهأي أم م:




ُاهللاْْْ
ْْْ

ْْۤ
َ اآلْ كَْ ْْٰ

ْ ْۤ ۤۤ 
ُالسف آء َ َ َ اآل   ُالسف آء َ َ َ   

 ۤ 

ٓ

ْْ
ْ

َُ﴾
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وا  ْقالو﴿ رؤسائهم ﴾﴿جعمنهم ور ُ ُ إنا معكاَ َ َ ن ﴾ْمِ  ْإنما نحن مست ﴿ي يف الد َ َْ ُ ُ ْ َ ونِ  َز ُ  بهم بإظهار ﴾)۱۴( ِ
ْ  ست زئ ب م﴿ .اإلميان ِ ِ ُ ْ َ ْ زائهم ﴾َ ْويمد ُم﴿سته جيازيهم با  ُ َ ْ   طغيان م﴿ ميهلهم ﴾َ ِ ِ َ ْ ُ ر )١(تجاوزهمب ﴾ِ لكف احلد يف ا

َ عم ون﴿ ُ َ ْ َل ك الذ اش  ﴿ .ددون حتريا حالرـتي ﴾)۱۵( َ ْ َ ينِ ِ ُ بال دىُوا َ وها به  :أي﴾ِ َفما ربحت ﴿لاستبد ِ َ َ َ
ْتجارت م َُ ُ َ وا فيها : أي﴾  روا ملصريهم إىل النار املؤحب ما ر ُوما  ان﴿دة عليهم بخسبل  َ َ َ م تداْوـَ ِينَ ْ وا﴾)۱۶( ُ  .فعل فيما 
ْمثل م﴿ ُ ُ َ َكمثل الذي استوقد﴿ صفتهم يف نفاقهم ﴾َ َ ِْ َ ْ  ِ َ َ ًنارا﴿ أوقد ﴾َ ْفَلما أضاءت﴿ يف ظلمة ﴾َ  َ َ َما حول ﴿نارت  أ﴾َ ْ َ ر ﴾َ بص فأ

ن  ّممواستدفأ وأ ْذ ب بنورِ م﴿ خيافه نم ِ ُ َِ َ ىن الذي )٣( أطفأه)٢(﴾َ راعاة  ع الضمري  ملع و م َوترك م    اليبِ ون﴿مج ُ ْ ُْ  ِ ُ َ َ َ 
و﴾)۱۷( وا بإظهار كلمة اإلميان فإذا ما ق خائفني فكذلك هؤالء آ ر ن ا ن  وهلم متحري ت ما  من ي لط ع ي وف ا ح خلجاءهم ا

ول ﴾ُ صم﴿ هم .والعذاب ونه مساع  ق فال  ن ا قب  يسمع حل ٌبكم﴿ع ْ ن اخلري﴾ُ رس  ع  ونه خ و ل فال  ٌع ﴿يق ْ ق اهلدى ﴾ُ ر ن  ي  ط ع
رونه  َف م ال يرجعون﴿يفال  ُ ِ ْ َْ َُ ن الضاللة﴾)۱۸( َ ْأو﴿ .)٤(ع  ٍكصيب﴿ مثلهم ﴾َ  َ ن : أي﴾َ وب  ر وأصله  م كأصحاب  صي صاب مط
َمن ﴿ ي ل :يصوب أي َالسماء  ِفي ﴿ )٥(السحاب :أي ﴾  ٌورعد﴿ متكاثفة ﴾﴿ السحاب : أي﴾ِ ْ و﴾َ وكل )٦( مللك اه  مل ا

وته ٌرقـَوب﴿ صبه وقيل  ره به )٧(هطوس ملعان ﴾ْ ز ج الذي  َيجعلون﴿ي ُ َ ْ َأص﴿ أصحاب الصيب : أي﴾َ ْا ع مَ ُ   أناملها: أي﴾َِ
َ    من﴿ )٨( ِالصواعِق﴿ أجل ﴾ِ  َ  ﴾......................................................................  

                                                
فقال  ،)صلى اهللا تعاىل عليه وسلم( ولعلي مرحبا بابن عم النيب    ، ولعمر مرحبا بالفاروق القوي يف دينه      ،مرحبا بالشيخ والصديق  

  فلمـا توجهـوا قـال   ، فقال مـا قلـت ذلـك إال لكـون إميـاين كإميـانكم      ، اتق اهللا وال تنافق:له علي كرم اهللا تعاىل وجهه الكرمي  
  ")صاوي. ("ت فيناش مل نزل خبري ما ع: فقالوا،إذا لقوكم فقولوا مثل ما قلت :جلماعته

  ]علمية[ .ر إىل الفاعل واملفعول حمذوف املصدةفاض أشار به إىل أن اإلضافة من إ]تجاوزهمب[ :قوله  )١(
 وهـو أن  ا للهمزة يف التعدية هذا مذهب اجلمهور وزعـم املـربد أن بينـهما فرقـ           والباء فيه للتعدية وهي مرادفة    ] بنورهم[ :قوله  )٢(

  ]علمية[)٣١، "مجل (".الباء يلزم فيها مصاحبة الفعل للمفعول يف ذلك الفعل واهلمزة ال يلزم فيها ذلك
  ]علمية[ . بالكليةه إىل أن املراد ذهاب النورأشار ب] أطفأه[ :لهقو  )٣(
  ]علمية[ .أشار به إىل أن قوله تعاىل ال يرجعون من رجع الالزم دون املتعدي] عن الضاللة[ :قوله  )٤(
  ]علمية[")نروح البيا. (" أشار إىل أن أطلق السماء وأريد به السحاب ألن املطرموضعه السحاب]إخل... السحاب[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إىل ما هو املختار عنده] إخل... امللك[ :قوله  )٦(
  ")مجل. (" يسوقه: أي¼نصر½ بضم اجليم من باب ¼يزجر½ووسوطه آلة من نار يزجر ا السحاب ] ملعان سوطه [:قوله  )٧(
  إىل  اجلزء ونكتة التعبري عنها باألصابع اإلشارةى عل أنه من أنواع ااز اللغوي وهو إطالق الكلأشار إىل] أناملها: أي [:قوله  )٨(

Å 

  

    

2 

٨  

 ١٢. إنا معكم: توكيد لقوله:

 ١٢. خرب: ١٢. مبتدأ:

 ١٢. لتاجرل تجارة جماز عقلي وحقه أن يسندأشار إىل أن إسناد الربح لل:

 ك١٢. يشري إىل أن استوقد مبعىن أوقد ال على الطلب كما قاله الزخمشري وأشياعه:

 ك١٢. توقدأي املس8
 ك١٢. كما أن إفراده يف استوقد باعتبار اللفظ:

 ١٢ .حال: ١٢. حال: ١٢.مفعول:

 ١٢. مجع أخرس:

 ١٢.صوت الذي يسمع من السحابالوهو :



ٰشي ِ ٰا  ْط ن مَ ِ ِ ْ ِْۤ ء
ُاهللا َِْ

َْ ٰاُو ٰ  الضلْٓ ََْْٰلة  
ْ

َۤ ٓٗ
ُْْاهللا ٰظلمَ ُ ْ ٍتُ

ۢ
ْ

ٰظلمَْٓ ُ  ٌتُ
 ْ

ْذان م    ْۤ ِ ِ َ
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رعد وت ا لشدة  وها )١(ص َحذر﴿يسمع لئال  َ ِالموت﴿خوف  ﴾َ ْ َ ن مساعها﴾ْ ر اإذ: )٢( كذلك هؤالء.م  رآن وفيه ذ زل ا ك  لق ن
ر املشبه بالظلمات ج البينة املشبهة بالربق)٣(لكفا رعد وا وعيد عليه املشبه با حلج وا ل وه )٤( يسدون آذام،ل يسمع لئال 

رك دينهم توا إىل اإلميان و و عنده،فيميل وت ه و ِ  محيط﴿مم  ونه)٥( علما وقدرة﴾)۱۹( ُ و ت فال   .)٦(يف
ُي اد﴿ َ رب ﴾َ ْال  ق يخطف أ صار ُم﴿يق  ََ ْ ََ ُ ْ َ ُْ َ رعة ﴾ْ َ لما﴿بس يأخذها  ْشوا  مُ  ِ في َ وئه: أي﴾ِ ْوإذا أْظلَم علَي م ﴿ )٧(ض يف  ِْ َ َ َ َ ِ َ

ْقامو ُ وا﴾اَ وبهم وتصديقهم  ما)٨( متثيل إلزعاج،قف و ج  ن ا رآن  قل يف ا حلج م وفهم ِمللق ون وو وا فيه مما  قا  حيب مسع
                                                

  ")كرخي. (" غري املعتاد مبالغة يف الفرار من شدة الصوت فكأم جعلوا األصابع مجيعهاىإدخاهلا عل
 إجـرام   الـسحاب طـارت مـن فيـه النـار فتـضطرب      ى امللك كما روي أنه إذا اشتد غضبه عل        :أي] شدة صوت الرعد   [:قوله  )١(

شـدة  : افة بيانيـة أي ض بأنه صوته تكون اإلفهذا التركيب ظاهر على القول بأن الرعد هو امللك وعلى القول. رتعدالسحاب وت 
  ")مجل. ("الرعد صوت هو

 وهذا التوزيع يف كالمه يقتضي أن اآلية من قبيل ،هذا شروع يف بيان حال املشبه بعد بيان حال املشبه به] كذلك هؤالء [:قوله  )٢(
 وكـان عليـه أن   ¼إخل... إذا نزل القـرآن ½ :فردة وحاصلها مثانية مخسة هنا وإن كان يف أوهلا اختصار وهو قوله   التشبيهات امل 

 ¼إخل... ون آذامديس½ : واخلامس يؤخذ من قوله، مادة احلياة والثالثة ظاهرة من كالمهن كالأ يف :يقول املشبه باملطر أي   
  ")مجل. ("ن لفظ اآلية من قبيل التشبيه املركبأ هذا واألقرب ¼إخل... عاج ما يف القرآنمتثيل إلز½ :والثالثة الباقية تأيت يف قوله

 يف عدم االهتداء للحجة ويف احلرية يف الدين والدنيا وهو بالرفع نعت لذكر الكفر وكـذا قولـه         :أي] املشبه بالظلمات  [:قوله  )٣(
فرفع الثالثة أنـسب لكـون املطـر فيـه الثالثـة      .  يف ظهوره: أي¼ بالربقةُهبشاملُ½ : يف إزعاجه وإرهابه وقوله:املشبه بالرعد أي  

  ")مجل. ("املذكورة فيكون شبيهه وهو القرآن فيه ثالثة تشابه تلك الثالثة
... هولـئال يـسمع  ½ :بيان حلالة املشبهني الشبيهة جبعل أصحاب الـصيب أصـابعهم يف آذاـم وقولـه         ] يسدون آذام  [:قوله  )٤(

وله يف جانب املشبه به من الصواعق حذر املوت فكذلك هؤالء يسدون آذام من مساع القرآن حـذر امليـل إيل     نظري ق  ¼إخل
  ")مجل. ("اإلميان الذي هو مبرتلة املوت عندهم

از  ألن أصل اإلحاطة اإلحداق بالشيء من مجيع جهاته وهـو جمـ    ؛ أن املراد باإلحاطة املعنوية    إشارة إىل ] ً وقدرة علماً [:قوله  )٥(
  )"صاوي"، "روح البيان". (حمدق بعلمه وقدرته: يف حقه تعاىل أي

 أنه شبه مشول قدرته تعاىل إياهم بإحاطة احملـيط مـا      وفيه إشارة إىل   ، ألن احملاط ال يفوت احمليط     :أي] فال يفوتونه  [:قوله  )٦(
  ")كرخي". (أحاط به يف امتناع الفوات فهي استعارة تبعية يف الصفة سارية إليها من مصدرها

  ")مجل. ("ال حاجة هلذا املضاف بعد تفسري الربق بكونه ملعان السوط] يف ضوئه: أي [:قوله  )٧(
  مسعوا أنه متثيل هلؤالء املنافقني بأم كلما فهو من قبيل تشبيه املفردات مبفردات واملعىن:أي] إخل... متثيل إلزعاج [:قوله  )٨(

  يمةـنـوالغ ن عصمة الدماء واألموالـلظهورها هلم وصدقوا به إن كان مما حيبون مزعج قلوم أمن القرآن ما فيه من احلجج 
Å 

    

    

2 

٩  

 ١٢. مفعول له للجعل املعلل بقوله من الصواعق: ١٢. اإلضافة بيانية:

 مد١٢. اجلملة اعتراض ال حمل هلا:



ٰبا كُِواهللا ْ ْيَنِ  ِ ِ
ْاضآءل مۤ ُ َ َ َ َْۤ
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ون ر هعما  ْولو شاء لذ ب  سمعِ م﴿ .يك ْ َ ِ َ ََ َ َ ىن أمساعهم﴾ََ ْوأ صارِ م﴿ )١(مبع  َِ ْ َ رة كما ذهب بالباطنة ﴾َ  ِ إن اهللا﴿ه الظا
ٍع    ل   ء ْ َ  ُ ٌقدير﴿ شاءه ﴾َ ِ ر ومنه إذهاب )٢(﴾)۲۰(  َ ي ا الناس﴿ كما ذ  ُ  َ ْاعبدو﴿ أهل مكة : أي)٣(﴾َ  ُُ ُربكم﴿ وحدوا ﴾اْ ُ  َ)٤( 

ْالذي خَلقكم ُ َ َ ِ وا شيئا ﴾  و ن أنشأكم ولم  ق ﴾َو﴿تك َالذ من قبلكم لعلكم تتقون﴿خل  ُ َين ِ ْ ْ ُْ ُ َ َ ِ َ َِ يف : ولعل،)٦( عقابه)٥( بعبادته﴾)۲۱(  
ي ق،)٧(جاألصل للرت َالذي جعل﴿ .للتحقي ويف كالمه تعاىل  َ َ ِ ق ﴾  ََ كم األرض﴿خل  ْ َ ُ ً  اشا)٨(ُ َ ِ﴾...........................  

                                                
  ")كرخي. ("وحنوها وإن كان مما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم كالصالة والصوم وقفوا متحريين

ة من ذلـك  ر ولو شاء اهللا ألذهب الظاه  واملعىن ¼وأبصارهم½ اجلمع بقرينة    مبعىن أن املفرد    إشارة إىل ] همعمساأ مبعىن [:قوله  )١(
 ألنه تعاىل أمهل املنـافقني فيمـا هـم فيـه     ؛ ولكن املانع عدم مشيئته وذلك   ¼صم بكم عمي  ½ :كما أذهب الباطنة يف قوله سابقا     

  ")كرخي. ("ليتمادوا يف الغي والفساد فيكون عذام أشد
ن يطلق عليه الشيء لكنه موجـود بـالوجوب   إمكان واهللا تعاىل و كل موجود باإلىعل: أي]  كل شيء قدير ىإن اهللا عل   [:قوله  )٢(

 يف اآليـة ممـا يتناولـه لفـظ     مثال هذا ما سواه تعاىل فـاهللا تعـاىل مـستثىن   أن املراد من الشيء يف   أدون اإلمكان فال يشك العاقل      
 فال تتعلق ما القـدرة إال لـزم    كل شيء سواه قدير فخرجت ذات اهللا وصفاته سبحانه وتعاىل   ى عل الشيء بداللة العقل فاملعىن   

 وال  من سواه مـن النـاس  ى أمني عل معىنىن أمني عل ويقال فال¼شاءه½ :إما حتصيل احلاصل أو قلب احلقائق وإليه أشار بقوله     
  )"مجل"، "صاوي"، "روح البيان". (يدخل فيه نفسه وإن كان من مجلتهم

يها الناس   [:قوله  )٣( ن املراد بالناس مجيع املكلفني وبالعبـادة مجيـع أنواعهـا أصـوال وفروعـا          أ ذهب مجهور املفسرين إىل   ] يا 
  ")صاوي. ("مشلأوهو 

معرفـة   بالتوحيـد  يقول للكفار وحدوا ربكم ويقول للعاصني أطيعـوا ربكـم ويقـول للمنـافقني أخلـصوا              ] اعبدوا ربكم  [:قوله  )٤(
) "روح البيـان ". (لوجـوه كلـها وهـو مـن جوامـع الكلـم       طاعة ربكم واللفظ حيتمل هلـذه ا       ىربكم ويقول للمطيعني أثبتوا عل    

 ألهـل   كان خطابـاً ¼يا أيها الذين آمنوا ½ ألهل مكة و كان خطاباً¼يا أيها الناس ½ :ن ما قيل يف القرآن    أواستدل املفسر بقاعدة    
  ")صاوي. ("ةياملدينة وهي قاعدة أغلبية فإن سورة البقرة مدن

  ]علمية[ .تباط مبا قبلهرأشار به إىل اال] بعبادته[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إىل املفعول به احملذوف] إخل... عقابه[ :قوله  )٦(
ع وذلك ال يكون إال مـع اجلهـل بالعاقبـة وهـو حمـال يف حقـه       ق وعرب عنه قوم بالتو ،الطمع يف احملبوب  : أي] للترجي [:قوله  )٧(

 ألن الكرمي ال يطمـع إال فيمـا   ؛لتحقيق الوقوع:  أي ¼حقيقلتعاىل ل ويف كالمه ت  ½ : ذلك بقوله  تعاىل فيجب تأويله كما أشار إىل     
  ")كرخي. ("يفعله

 شـكل  اسـتدل أكثـر املفـسرين باآليـة علـى     : قال حممود بـن محـزة الكرمـاين     ] اآلية... ﴾الذي جعل لكم األرض   ﴿ [:قوله  )٨(
  ]علمية[)"اإلكليل". (األرض بسيط ليس بكروي

 ع
 ك١٢.  اسم مفعول إىل أن الشيء اسم مبعىن مشييشري:

 ١٢. بيان للمناسبة8

َُاهللآِ
ٰ

ِْ
ۤ ٰاي

ْْْْ
ْ

ْ

ْ
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رار عليها  هلا غاية ال)١(شرـيفتا حال بساط ن اال ونة فال  ستق يف الصالبة أو ا ميك َوالسماء بناء﴿للي ِ َ َوأنز﴿ )٢(  سقفا﴾  َل من  َ ِ َ
ًالسماء ماء َ َ َ ف  ج ب  من  ِ ِ َ َ ْ َ واع ﴾َ ت رِ ﴿ن أ ْالثمر ِ َ ْقا  كم  ُ ونه﴾ ً ونه و تعلفتأ ْ فال تجعلو﴿به دوابكم )٣(كل ُ ََ ْ َ ً أندادااَ َ ركاء يف ﴾َ ش 
َتم  علَمونـَوأن﴿العبادة  ُ ْ َْ ق وال ﴾)۲۲( ُ ق،لقونخيل أنه اخلا ن  ون إهلا إال  خيل وال  م ٍوإن كنتم    ريب﴿ .يك ِْ َ ِ ْ ُ ُ   مما ﴿ )٤( شك﴾َ

َلنا ع   عبدنا َ نز ِ ْ َ َ َ ن عند اهللا م حممد )٥(﴾ْ رآن أنه  من ا ْف تو﴿لق ُ ْ ِ  سورة من مثل اَ ْ   ٍ َ ُ ي مثله : أي﴾ِ ن للبيان أي  ه امل ل و م
ن الغيب ن النظم واإلخبار  عيف البالغة و ر½ ،حس ورة قطعة هلا أول وآ خوا ْوادعو﴿ ¼ أقلها ثالث آياتولس ُ ْ ُ ش داءكماَ َ َ ُ﴾ 

ِمن دون﴿آهلتكم اليت تعبدوا  ُ ْإن كنتم﴿لتعينكم  غريه : أي﴾  ُ ْ ُ ْ ن عند نفسه ا يف أن حممد﴾)۲۳( ِ م قاله 
وا ذلك ون فصحاء مثله)٦(فعلفا ر بي فإنكم  ن ذلك قال تعاىل)٧(زواعج وملا ،ع ْف ن لم  ْفعلو﴿ :ع  ُ َ َ ْ  ِ زكم ﴾اَ ر  لعج ما ذ ك

ْولن  ْفعلو﴿ ُ َ َ َ ور إعجازه﴾اَ ُفا قو﴿  إعرتاضلظه ذلك أبدا  ر ميان باهللا باإل﴾اَ  ن كالم ا س  لبش وأنه  م ِالنار ال   ﴿لي  َ  
ْوقو ُ ُد ا الناسَ  َ ُوالحجارة﴿ )٨( الكفار﴾ُ َ َ ِ ْ ر  يعين، كأصنامهم منها﴾َ رارة تتقد مبا ذ رطة ا كأا  حل  ال كنار الدنيا تقد ،مف

وه  ْأعِدت﴿حنباحلطب و ون بها)٩(﴾)۲۴( ﴿هيئت  ﴾ُ  ِو  ﴿ .ة مجلة مستأنفة أو حال الزم،ب يعذ  َ  أخرب ﴾َ
منو﴿ ْالذ  ُ َ ِين وا ﴾ا  ُوعملو﴿باهللا ق صد ِ َ وافل)١٠(﴾اَ روض وا ن ا لن  لف   .....................................م

                                                
  ]علمية[ .بساط اسم مبعىن املبسوط فكذا الفراشال أشار به إىل أن ]يفترش[ :قوله  )١(
  )"صاوي"، "مجل". (]٣٢: األنبياء[﴿وجعلْنا السماء سقْفاً محفُوظاً﴾:  قوله تعاىلأشار به إىل] ًسقفا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .إشارة إىل أن املراد بالثمرات مجيع ما ينتفع به مما خيرج من األرض] تعلفونه[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إىل أن املراد من الريب الشك من قبيل ذكر املسبب وإرادة السبب لقصد املبالغة يف العادة كما عرفت] شك[ :قوله  )٤(
 ﴿ واذْكُـر عبـدنا   :مساه صلى اهللا عليه وسلم بالعبد املطلق ومل يسم غريه إال بالعبد املقيد بامسه كما قال   ]  عبدنا ىعل [:قوله  )٥(

 ألن كمـال العبوديـة مايـا ألحـد مـن العـاملني إال              ؛ وغريمهـا وذلـك    ]٤١: ص[﴾واذْكُر عبدنا أَيـوب   ﴿ ]١٧: ص[﴾ووددا
  اهللا تعاىل وهو خمـتص ـذه الكرامـة كمـا أثـىن     ى احلرية عما سولحلبيبه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وكمال العبودية يف كما        

 رصاغَ الْبا زى﴾عليه بقوله ﴿ما طَغمروح البيان(" .]١٧: النجم[و("  
  ]علمية [. أي فأتوا مبثله ألن ما قبله جزاء الشرطهأشار به إىل أن جواب الشرط حمذوف دل عليه ما قبل] فافعلوا ذلك[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .أشار به إىل وجه ارتباط مدخول الفاء مبا قبله وتفريعه عليه] ملا عجزوا[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .ىل أن الالم للعهد بقرينة املقامر به إأشا] الكفار[ :قوله  )٨(
  ]علمية[)"اإلكليل". ( أن النار خملوقة اآلناستدل به على] ﴾أعدت﴿ [:قوله  )٩(
   العمل ويف عطف]١٦: التغابن[﴿فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴾:  حسب الطاقة لقوله تعاىلىاملراد به عل] وعملوا  [:قوله  )١٠(
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١١  

 ١٢. يشري إىل أن مفعول تعلمون حمذوف:

 ك١٢.أي الضمري ملا نزلنا: معامل١٢. أمر تعجيز: ١٢. اإلضافة للتشريف:

 ١٢. أشار بذلك إىل أن دون مبعىن غري: مد١٢. متعلق بشهداءكم:

 ك١٢. كالم البشر عطف على لفظ اجلاللة أي وباإلميان بأنه ليس من : ١٢. أي مجلة معترضة بني الشرط واجلزاء:

 ك١٢. أي أصنام الكائنة:

 ك١٢. من احلجارة8

  عـف  عـف





 ًِٓٓ ْ
َٰٰٓٓ  

 ْْْْْ
َْْْٰٰٓ

َدق ْ ٰصِاهللاْْ ِ ِ
ْ

ْْ

ٰللك ْ ْيَن ِ ِ ِ
 ِتِٰحل الص َْ

رينللكٰف  
    ٰتلٰح الص ﴿﴾
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ْل م﴿ )١( بأن: أي﴾َ أن﴿  ُ ن ﴾َ ر ومسا ق ذات  ك حدا شج َتجري من تحت ا﴿ئ ِ ْ َ َِ ِ ورها : أي﴾ْ قص حتت أشجارها و
ر ا، املياه فيها: أي﴾﴿ مل وا ري إليه جماز لنه ره وإسناد ا ره أي  ري فيه املاء ألن املاء  ع الذي  جلو حيف ينه جي ض
ْ لما ر قو﴿ ُ ِ ُ َ َ من ااُ  ْ ن تلك اجلنات ﴾ِ وا  م أ ْمن﴿طعم َ ثمرِ َ ْة ر قا قالو َ ُ  َ ً ْ ِ  ذا الذياٍ ُر قنا من قبل﴿ مثل ما : أي)٢(﴾َ  ْ َ ِ َ ُْ  قبله : أي﴾ِ

رينة ُوأت﴿ )٣(بقيف اجلنة لتشابه مثارها  ُ وا: أي﴾ِ ب ْاوَ رزق )٤(جيئ  ًمتشاب ا﴿ل با ِ َ َ وناي ﴾ُ  وخيتلف طعما )٥( لشبه بعضه بعضا 
ٌول م في ا أزواج﴿ َ َْ َ َ ِْ ُ ور وغريها﴾َ ن ا حل  ٌمط رة﴿ )٦( م َ  َ ض وكل قذر﴾  ن ا حلي    ......................................)٧(م

                                                
ايرمها وإشعار بأن مدار استحقاق البشارة جمموع األمرين فإن اإلميان أساس والعمل الصاحل كالبناء        غ ت ى اإلميان داللة عل   ىعل

 ألن اهللا تعاىل جعـل العمـل سـببا لـدخول اجلنـة والعبـد       ؛غناء بأساس ال بناء عليه وطلب اجلنة بال عمل حال السفهاءعليه وال 
 يدخله اهللا تعاىل اجلنة مبجرد اإلميان لكن العمل يزيد نور اإلميان وبـه يتنـور قلـب املـؤمن وكـم مـن عقبـة كـؤود                 وإن كان 

 فلـزم العمـل لتـسهيل    ،نـه هـل يـسلم مـن الـسلب أم ال     أ اجلنة وأول تلك العقبات عقبة اإلميـان        أن يصل إىل   تستقبل العبد إىل  
  ")روح البيان. ("تابالعق

  ]علمية[ .بأن هلم ألن التبشري يتعدى إىل املفعول الثاين بالباء) أن هلم(ر به إىل أن أصل أشا] بأن[ :قوله  )١(
ن الذي أحـضر إلـيهم وأرادوا أكلـه هـو عـني       أه فيقتضي التركيب     بصلته خرب  ¼الذي½ مبتدأ و  ¼هذا½] إخل... هذا الذي  [:قوله  )٢(

 ومـا  ¼ مثل مـا :أي½ : حذف مضاف يف جانب اخلرب فقالىاليستقيم فلذلك جعل املفسر الكالم عل و  الذي أكلوه من قبل وه    
 :وقولـه .  قبل هذا الذي أحضر إلينـا : أي¼ قبله :أي½ :وقوله.  مثل الذي لكان أوضح    : ولو قال أي   ¼الذي½ بلفظ   ةهي املذكور 

 وغرضـه بـه   ديـ يذا التق فهو تعليل هل¼يف اجلنة½ : متعلق بقوله¼إخل... بقرينة وأتوا½ : علة لتقدير املضاف وقوله  ¼لتشابه مثارها ½
  ")مجل. (" من مل يقيد القبلية باجلنة بل جعلها شاملة هلا وللدنياىالرد عل

  ]علمية[ .ة باجلنة ألن التشابه يف مرزوق اجلنة أظهريلأشار به إىل بيان تقييد القب] بقرينة[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ناسبا للمقامة اهول توافقا للسياق وت أشار به إىل اختيار صيغ]جيئوا[ :قوله  )٤(
 مـع اتفـاق    أن التشابه به يف اللون ال مزية فيه وإمنا املزية يف تشابه الطعم إال أن يقال اختالف الطعـم         من املعلوم ] لونا [:قوله  )٥(

 ى بالـصحفة فيأكـل منـها مث يـؤت    ىاللون غريب يف العادة فكان ذلك مدحا لطعام اجلنة ولذا روي عن احلسن أن أحدهم يـؤت        
  )"خطيب". ( فيقول هذا الذي رزقنا من قبل فتقول له املالئكة اللون واحد والطعم خمتلف فرياها مثل األوىلىربأخ

  ")مجل. ("وهن األدميات] وغريها [:قوله  )٦(
 أن مرتهات عن ذلك مربآت منه حبيث ال يعـرض   كل ما يستقذر من النساء ويذم من أحواهلن مبعىن:أي] وكل قذر  [:قوله  )٧(

ة سـ جان إزالة النجس احلسي أو احلكمي كما يف الغـسل عـن احلـيض وغـسل ال        هلن وليس املراد التطهري الشرعي مبعىن      ذلك
قاله الشيخ سعد الدين التفتازاين عليه الرمحة ومشل كالم الشيخ املصنف دنس الطبع وسوء اخللـق فـإن الـتطهري يـستعمل يف             

  ")كرخي. ("األجسام واألخالق واألفعال

 ك١٢. ن اجلري إمنا هو للماء والنهر اسم املوضع فسر النهر باملاء فإ:

 ١٢. يشري إىل تقدير املضاف  : ١٢. أي من نوعها  :

 ك١٢. فإنه يف رزق اجلنة أظهر:

 ١٢.   أي نساء الدنيا:

ْْ ٍتَ جن
ٰاالن  ْ َ ُر      ْ

ْْٰ

ٰ
ْ
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َو ُم في ا﴿ ون أبدا﴾)۲۵( ِْ ون)١( كث ما ون)٢(يفن ال  ر ج وال  زل.خي ود ملان و ول ا ليه ردا  رب اهللا املثل لق ض 
وله وله﴾ا ْئيَ شُابَبُّ الذُمُهُْبلْسَّ يِْنإَو﴿:  تعاىلقبالذباب يف  وت يف  ق وا ِْلَثَمَك﴿:  تعاىللعنكب  ما أراد اهللا ﴾ِتْوُبَكْنَعل ا

ر ه زل اهللاذه األشياء اخلسيسةكبذ َإن اهللاَ ال أن   ب﴿ :ن فأ ْ َ َ ًمثال﴿ )٣( جيعل﴾ ِ َ ول أول ﴾َ رة ﴾ ما﴿مفع  نك 
ول ثان أي وفة مبا بعدها  مفعو ص ول الثاين )٥(اخلسة  أو زائدة لتأكيد)٤( مثل كانّ أي:م ْ عو﴿ملفع فما بعدها ا ُ ًضةَ َ﴾ 

ق )٦(لبعوض مفرد ا و صغار ا لب و َفما فوق ا﴿ه َ ْ َ ن احلكم )٧( ال يرتك بيانه: أكرب منها أي: أي﴾ََ ِف ما الذ﴿م ملا فيه    َ ْمنوَ ُ َ  ايَن
ُفيعَلمون أن   َ َ ُ َْ َ الحق﴿ املثل : أي﴾َ وقعه )٨( الثابت﴾ْ ع  وا م ا ِمن رب ﴿قل ْم وأما الذ ك وِ   ُ َ ََ ين َِ   َ ً فيقولون ماذا أراد اُهللا ب ذا مثالاْ َ َُ َ َ ََ ِ َ َ َ َُ َ  ﴾ 

                                                
أفاد به أن املراد باخللود الدوام هاهنا ملا يشهد له من اآليات واألحاديـث وأصـله ثبـات طويـل املـدة         ] ما كثون أبدا   [:قوله  )١(

   ")كرخي. ("دام أو مل يدم لذا يوصف باألبدية
ن كـان بعـض    حفـظ البـدن وإ  ى ألنـه قـادر علـ   ؛ كيفية تصان من االستحالةى ألنه تعاىل يعيد أبدام عل  :أي] ال يفنون [ :قوله  )٢(

 طريقة أهل السنة بل الكل من اهللا تعاىل ال دخل لغريه يف شيء فـال  ى من البعض إذ ليس لغري اهللا تأثري يف شيء عل  ىالعناصر أقو 
 اإلنفاك واإلحنالل فكيف يعقـل خلودهـا يف   يرد ما قيل األبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة لالستحالة املؤدية إىل    

 بالبقاء هناك فإن قيـل فائـدة املطعـوم هـي التغـذي ودفـع       ة ألن متام النعم  ؛بفضل اهللا تعاىل  :  أي ¼وال خيرجون ½اجلنان وقوله   
اكحهـا وسـائر أجزائهـا    من عنها يف اجلنة قلت مطاعم اجلنـة و ضرر اجلوع وفائدة املنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغىن   

 سـبيل االسـتعارة والتمثيـل وال تـشاركها يف     ى بأمسائها علىبارات وتسمإمنا تشارك نظائرها الدنيوية يف بعض الصفات واالعت      
  )."بيضاوي"، "كرخي". ( تستلزم مجيع ما يلزمها وتفيد عني فائدامتام حقيقتها حىت

 اجلعـل نظـرا إىل وجـود املفعـولني      عنده من أن يكون يضرب متضمنا ملعىن  أشار به إىل ما هو املختار     ] جيعل[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .هريف الظا

  هذا ال يستحي أن جيعل املثل شيأ حقريا فشيأ هو معـىن ى الكالم عل مع صفتها ومعىن¼ما½لـتفسري ]  مثل كان   أي :أي [:قوله  )٤(
  ")مجل. (" وحقريا هو صفتها¼ما½

 احلـشو والزائـد    خسة املمثل به وهو البعوض وغريه وأراد ذا دفع ما يقـال القـرآن مـصون عـن         :أي] لتأكيد اخلسة  [:قوله  )٥(
  ")مجل. ("حشو وحمصل جوابه أن زيادا لفائدة وهي التأكيد فليست حشوا حمضا

  ]علمية[ .أشار به إىل أن التاء فارقة بني اجلمع واملفرد كما يف الكلم والكلمة] لبعوضامفرد [ :قوله  )٦(
  ")صاوي. ("از من إطالق امللزوم وإرادة الالزمنه جمأ االستحياء يف حق اهللا تعاىل وهذا هو معىن] ال يترك بيانه [:قوله  )٧(
تفسري للحق ومنه حق األمر ثبت وهو كما قال البيضاوي يعم األعيان الثابتة واألفعال الصائبة واألقـوال         ] إخل... الثابت [:قوله  )٨(

  ")مجل. ("ائدو احلكم واألسرار والفىالصادقة واملراد بكونه واقعا أنه ليس عبثا بل هو مشتمل عل

 ١٢ العموم فيها مكسوب من الوصف: ١٢. خرب بعد خرب:

 ١٢. أي حرف ما8

 عطف بيان : ١٢ .إخل...أي إذا كانت ما زائدة فما:

.ملثال
 ١٢.مجع حكمة: ١٢

 شروع يف بيان احلكمة 8

ملثل
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ىن الذي بصلته،مبتدأ وما استفهام إنكار ، بهذا املثل:أي متييز  وابهم: ه أي خرب)١(مبع وذا    جأي فائدة فيه قال تعاىل يف 
ِ ُِضل ب ﴿ ًكث  ا﴿ )٣( بهذا املثل: أي)٢(﴾  ِ رهم به ﴾َ ق  ن ا لكف  حل ًوي دي ب  كث  ا﴿ع ِِ َ ِ ن املؤمنني لتصديقهم به )٤(﴾َ َوما ﴿م  ِب      ُِضلَ
ن طاعته﴾)۲۶( ِ إال ِيَنالذ﴿ .ع اخلارجني  َينقضون ع﴿ نعت ﴾  َ ُ ُ َ د اهللاَِ ن اإلميان)٥( ما عهده إليهم﴾ْ  م يف الكتب 

ِمن  عد ميثاق ﴿صمبحمد   اهللا عليه و سلم  َ ِ ِِ ْ وكيده عليهم ﴾َ َو قطعون ما أمر اهللاُ ب  أن يوصل﴿ت  َ َُ َِ ََ َ َ َ ُ َ ْ ي﴾َ ن اإلميان با لنب   م
رحم وغري ذلك وأن بدلص  اهللا عليه وسلم ن ضمري به )٦(ل وا َوُ فْسدون﴿م  ُ ِ ِ    األرضَ ْ َ ن اإلميان﴾ِ ق  و ي وا ع باملعا ي لتع  ص

ر﴾﴿ ون مبا ذ و و ك ا ف ص َكيف تك ون﴿ . ملصريهم إىل النار املؤبدة عليهم﴾)۲۷( ُ ُم﴿ )٧(مل ُ ُ ْ َ َ ْ  يا أهل ﴾َ
َباهللاِ و﴿ )٨(مكة ًكنتم أمواتا﴿ )٩(قد ﴾ِ َُ ْ َ ْ ْف حياكم﴿ نطفا يف األصالب ﴾ُ ُ َ ْ َ روح نفخبوالدنيا  حام يف األر﴾َ  ، فيكم)١٠(ل ا

ع قيام الربهان )١١(واالستفهام للتعجب رهم  ن  م  كف خ لو أم بيو ْثم  يم تكم﴿لت ُ ُ ِ ُ ْثم  يح يكم﴿ عند إنتهاء آجالكم ﴾ُ ُ ِ ُْ بالبعث  ﴾ُ
                                                

 : تقديره أراده اهللا واجلملة يف حمل رفع وقولـه ، والعائد حمذوف الستكمال شروطه ¼أراد½ مع صلته وهي     :أي] بصلته [:قوله  )١(
  ")كرخي. (" ما جوزه سيبويهى املبتدأ وإن وقع نكرة واخلرب معرفة عل: أي¼خربه½

 أن مجيع األشياء خملوقة له تعـاىل وإن كانـت أفعـال    ىل خلق الضالل إليه سبحانه مبين ع :إسناد اإلضالل أي  ] يضل به  [:قوله  )٢(
  ")روح البيان. ("العباد من حيث الكسب مستندة إليهم

  ]علمية[ .أشار به إىل املختار عنده ألجل القرب وإال حيتمل أن يرجع إىل ضربه املفهوم من يضرب] ذا املثل[ :قوله  )٣(
  ]علمية[")اإلكليل. ("مذهب أهل السنة أن اهلدى والضاللة من اهللا داللة فيه] ﴾يضل به كثريا ويهدي به كثريا﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .أشار به إىل أن املراد من املصدر هاهنا اسم مفعول بقرينة فعل النقض] ما عهده إليهم[ :قوله  )٥(
  ]ميةعل[ .إشارة إىل ما هو املختار عنده وإال فيحتمل النصب على أنه بدل من ما] أن بدل[ :قوله  )٦(
ــه:أي] املوصــوفون مبــا ذكــر [:قولــه  )٧( ــذين ينقــضون½ : مــن قول ــدأ و¼أولئــك ½ و¼إخل... ال ــدأ ثــان أو فــصل ¼هــم½ مبت  مبت

  ")كرخي. (" خرب¼اخلاسرون½و
أشار به إىل أن هذا اخلطاب ال يكون ألهل الكتاب ألم مل يكفروا باهللا وقيل بـالعموم نظـرا إىل الـسابق    ] يا أهل مكة  [ :قوله  )٨(

  ]علمية[ .الالحق وهو األوجه ألم كفروا باهللا حيث قالوا عزير ابن اهللاو
 الـواو جريـا   يف حمل نصب على احلال وأن قد مـضمرة بعـد  أشار به إىل أن مجلة وكنتم إىل قوله مث إليه ترجعون         ] قد[ :قوله  )٩(

  ]علمية[ .على القاعدة املقررة عند اجلمهور
  ")مجل. ("فقط¼ يف األرحام½ :ن نفخ الروح إمنا هو يف الرحم فالظرف متعلق بقولهأم من املعلو] بنفخ الروح [:قوله  )١٠(
مر خفي سببه وهو بالنسبة للخلق ال للخالق فهو مستحيل واألحسن أن يكون     أالتعجب استعظام   ] واالستفهام للتعجب  [:قوله  )١١(

  )"صاوي". (االستفهام للتعجب والتوبيخ معا وهو الرعد والزجر

 ١٢. لعهدأي ا:

 ك١٢. منها قطع السبيل:

 ١٢.واألحسن التعميم ألهل مكة وغريها:
 ك١٢

 ك١٢. أشار إىل أن اجلملة حال بتقدير قد8

 ١٢. يف كيف تكفرون8

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن
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َثم  إلي  ترجعون﴿ ُ َ ْ ُْ ِ َ ِ ردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم﴾)۲۸( ُ روهع دليال   البعث مل تعاىل وقال.ت  َ ُو الذي خلَق  ﴿:نكا أ َ ِ  َ
ِ ما    األرض)١(َُ كم ْ َ ِ ًجميعااألرض وما فيها ﴿ :أي﴾    ْ ِ وا به وتعتربواَ َثم  استوى﴿ .لتنتفع﴾  ْ ق األرض أي﴾ُ َإ   ﴿ )٢( قصد:خل بعد  ِ

َالسماء ع إىل السماء﴾  ر ج الضمري  ىن اجلم؛ي رى صري :أي: لة إليهي اآللةمع ألا يف  ن½خها كما يف آية أ  ¼ هفقضا
ٌسبَع  وُ و ب ل   ء عليم﴿ َِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ و )٣( الَّ﴾ جممال ومفص)۲۹(  ْ ق ذلك ابتداء و ه أفال تعتربون أن القادر    خل ع

رَو ﴿.عأعظم منكم قادر   إعادتكم  َإذْ قال ربك﴿ يا حممد )٤(ك﴾ اذ َ ِ َ ٌ إ   جاعِل)٥(َ َ ً    األرض خليفةِ  َِ َ ِ ْ َ   خيلفين)٦(﴾ِ
و آدم ي فيها و هيف تنفيذ أحكا َقالوا أتجعل في ا من  ْفسد في ا﴿ )٧(م َِ ُِ ِ َ ُ َ ْ َ َ ي﴾ُ َو سفك الدماء﴿ )٨(ص باملعا ْ ُ ِ َ ريقها بالقتل ﴾َ ي 

وا فيها فلما أفسدوا أرسل اهللا  و اجلان وكا نكما فعل  ر و املال ليهمإبن زا ردوهم إىل ا ئئكة  جل ح﴿اجلبال فط ُونحن  سب  َ ُ ُ ْ َ َ﴾ 
                                                

  ]علمية[)"اإلكليل". (األشياء اإلباحة إال ما ورد الشرع بتحرميهاستدل به على أن األصل يف ] اآلية... ﴾هو الذي خلق لكم﴿ [:قوله  )١(
  )"صاوي". ( ألن االستواء يف األصل االعتدال واالستقامة؛ اهللا عزوجلى االستواء مستحيل عل أن معىنإشارة إىل]  قصد:أي [:قوله  )٢(
  )"صاوي". ( فإنه كافر ملن ينكر علم اهللا تعاىل باألشياء تفصيالًهذا هو مذهب أهل السنة خالفاً]  ومفصالًجممالً [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .ن العامل فيها اذكر مقدر أشار به إىل أن إذ يف حمل نصب وأ]اذكر[ :قوله  )٤(
اد ما يغلـب خـريه وإن كـان فيـه نـوع شـر        املشاورة وأن احلكمة تقتضي إجيفيه إرشاد عباده إىل] ﴾وإذ قال ربك  ﴿ [:قوله  )٥(

  ]علمية[)"اإلكليل"( .وأنه ال رأي مع وجود النص وهو أصل يف املسائل التعبدية
 األوامـر  يلقـ ى تحكمة جعله خليفة الرمحة بالعباد ال الفتقار اهللا تعـاىل لـه وذلـك بـأن العبـاد ال طاقـة هلـم علـ           ] خليفة [:قوله  )٦(

  )"اويص". (بل وال بواسطة ملك فمن رمحته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشر سطةوالنواهي من اهللا تعاىل بال وا
د  فهو البشر واخلليفة األول باعتبار عامل األجساد وأما باعتبار عامل األرواح فهـو سـيدنا وموالنـا حممـ       :أي] وهو آدم  [:قوله  )٧(

  :صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قال العارف
ي وإنْفإنابن آ كنت ِلفَ     صورةًدمي فيه معىنأُ ِب شاهدبيِتو  

 تعليم املشاورة يف أمورهم األول : أربعة أمور]٣٠: البقرة[﴾ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً﴿ : أن يف قوله تعاىلواعلم
 تعظيم شان والثاين. الغة غنيا عن املشاورةائهم وإن كان هو بعلمه وحكمته البح ثقام ونصىقبل أن يقدموا عليها وعرضها عل

 ما فيه من املفاسد وهو ى إظهار فضله الراجح علوالثالث .اعول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته ولقبه باخلليفة قبل خلقه      
 احلكمة تقتـضي مـا يغلـب     بيان أنوالرابع ]٣٠: البقرة[﴿ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ﴾ :  وجوابه وهو قوله   ¼إخل... أجتعل½ :قوله

خريه فإن ترك اخلري ألجل الشر القليل شر كثري كقطع العضو الذي فيه آكلة شر قليل وسالمة مجيع البدن خـري كـثري فلـو مل                
  )"صاوي"، "روح البيان". ( اهلالك الذي هو شر كثريدت إىلأ مجيع البدن ويقطع ذلك العضو سرت تلك اآلفة إىل

  ]علمية[ .ار به إىل أن املراد من الفساد ما هو سببهأش] باملعاصي[ :قوله  )٨(

 ١٢. أي غري مدحوة:

 ١٢. أي مع كونه مفردا:

 ١٢. هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة:

 أي ينوب :

. عين
١٢  

 ١٢. خرآلدم أبو البشر فيه إشارة إىل أم عرفوا ذلك قياسا ألحد الثقلني على اآهو أبو اجلن كما أن :

 ك١٢. أي يف األرض8

 ع



 ع

ْْ
ْْٰ ۤ
ن ُ   وَسَفَٓ
ٰسمَ َْتٍ  ٰوَ

ٰللمل َ ْ ِ كة   ِ َ ِ ْٓ
َْ ْْۤ َْٓ
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َبحمدك﴿ )١(متلبسني ِ ْ َ ول سبحان اهللا وحبمده : أي﴾ِ َو قدس لك﴿نق  َ ُ  َ ُ ق بك فالالم زائدة ﴾َ يلي ن هك عما ال 
ق:واجلملة حال أي ن أ ح  َقال﴿ باالستخالف )٢(فنح َإ   أعلَم ما ال  علَمون﴿ تعاىل ﴾َ َُ ْ َ َ ُِ ْ َ ن املصلحة يف استخالف آد﴾)۳۰(   م م 

وا ر العدل بينهم فقا ي  ع والعا لوأن ذريته فيهم ا فيظه ص ق ربنا خلقا أ:ملطي ن  خيل  ا له كرم عليه منا وال أعلم لسبقن ل
ق ره  فخلورؤيتنا ما لم  ن أديم األرض أي اهللاي واا وعجنت   بأ، وجهها:م تعاىل آدم  ع أ ن  ض منها قبضة  لن  مجيم قب

روح ف خ فيه ا واه و لباملياه املختلفة و نف وانا حساسا بعد أن كان مجادا س دم األسماء﴿حيصار  َوعلم  ْ َ َ َ َ  َ  أمساء : أي﴾َ
َ ل ا﴿ )٣(املسميات رفة )٤( حىت القصعة﴾ُ  وة والفسية وا ملغ والقصيعة وا ْثم   ض م ﴿)٦( يف قلبه علمها)٥(بأن أل لفس َُ َ َ ُ﴾ 

َفق)٨( َع َ ﴿ )٧( املسميات وفيه تغليب العقالء:أي   .................................................﴾َالَ
                                                

فيه إشارة إىل أن حبمدك يف موضـع احلـال املتداخلـة ألـا حـال يف حـال أي تـسبيحا هـو مقيـد حبمـدك              ] متلبسني[ :قوله  )١(
  ]علمية[)٥٦، "مجل (".ومتلبس به

جل وال احتقـار سـيدنا آدم عليـه الـصالة والـسالم       اهللا عزو ىليس املقصود من ذلك االعتراض عل     ] إخل... فنحن أحق  [:قوله  )٢(
  ")صاوي. ("وإمنا ذلك لطلب جواب يرحيهم من العناء حيث وقعت املشورة من اهللا تعاىل هلم

 عوض عن املضاف إليه واملراد باملسميات مدلوالت األمساء سواء كانت ¼لآ½إشارة إيل أن ]  أمساء املسميات:أي [:قوله  )٣(
مه أمساءها  مجيعها وعلّىطلع سيدنا آدم عليه الصالة والسالم علان اهللا تعاىل    أ أو معنوية فاحلاصل     ين معا جواهر أو أعراضا أو   

 مع املالئكة يف معرفة املسميات  املسميات ومل يعلمهم أمسائها فاشترك سيدنا آدم عليه الصالة والسالم       ىطلع املالئكة عل  او
  ")صاوي. (" وتلك اللغات تفرقت يف أوالده، األمساء جبميع اللغات مبعرفةواختص سيدنا آدم عليه الصالة والسالم

هـو الـريح اخلـارج    ¼ الفسوة½اإلناء الصغري و¼ ةعيالقُص½هي اإلناء الكبري من اخلشب و     ¼ القصعة½] إخل... حىت القصعة  [:قوله  )٤(
  ")ويصا"، "مجل. ("من الدبر بال صوت فإن كان شديدا مسي فسوة وإن كان خفيفا مسي فسية

 األمساء وحكمتها حني صور اهللا تعاىل املسميات كالذر وذلك قبل دخول اجلنة وهو ظـاهر يف    :أي] إخل... ىبأن ألق  [:قوله  )٥(
  )"صاوي". (األشياء احملسوسة وأما املعقولة كاحلياة والقدرة والفرح وغري ذلك فبإلقاء اهللا تعاىل الدال واملدلول فيه

أشار به إىل ما هو املختار عنده وإال فقيل خبلق األصوات أو بإرسال امللك إليه أو خبطـاب    ] ه علمها بأن ألقى يف قلب   [ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .اهللا تعاىل له تركها املفسر لعدم استقالهلا يف التعليم

رضـها أو عرضـهن    يف اإلتيان مبيم اجلمع اليت للعقـالء املـذكور وإال فلـو مل يغلـب لقـال ع         :أي] وفيه تغليب العقالء   [:قوله  )٧(
  ")صاوي. ("وما قرء شاذا

العرض إظهار الشيء للغري ليعرف العارض منه حاله واحلكمة يف التعليم والعرض تـشريف       ] ىمث عرضهم عل   [:قوله  )٨(
رم آدم  لسان من يشاء من عباده وهـو املعلـم املكـ   ىيب علمه تعاىل علغآدم واصطفاءه وإظهاره اإلسرار والعلوم املكنونة يف       

Å 

    

    

2 

١٦  

جن
ـــ ع

ـن
 

 ك١٢. من السوء: ١٢. أشار بذلك أن الباء للمالبسة:

 للتأكيد 8

 ١٢. وعليه أكثر املفسرين:

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

فسه
ته بن

تعدي
 ل

 .
 ك١٢

ْ ْۤ

 َْٓ

َِةكٰ لَْمال ِٓ

كةِئٰل امل ٓ
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ِأنبئُو﴿ )١( هلم تبكيتا َب سماء﴾ أخربوين ﴿ِ   َ ْ َ ْإن كنتم ﴿﴾ املسميات ِ ُ ُ ق أعلم منكم أو أ يف )٢(﴾)۳۱(ِ خلين ال أ
رط دل عليه ما قبلهأ واب ا ق باخلالفة و لشنكم أ ج ْقالو﴿ .ح ُ ن االعرتاض عليك ﴾اَ ِ ال عِلم لنا إال﴿ع ت يها لك  ََ َ َْ 

َما علم نا َ ْ  َ َإنك أنت﴿ إياه )٣(﴾َ َ  َ ُالعليم الحكِيم﴿ )٤( تأكيد للكاف﴾ِ َُ ْ ِْ ن علمه وحكم﴾)۳۲( َ يء  رج  ع الذي ال  ش َقال﴿ .تهخي َ﴾ 
ُ أنبئ م)٥(﴿تعاىل  ْ ِ ْب سمآÒِ م﴿ئكة   املال:يأ ﴾َ ِْ َ َ ق هلا  املسميات فس  كل  ﴾ِ ر حكمته اليت  خلء بامسه وذ ك
َفَلما أ﴿ َنب  ُم ب سمآÒِ م قالَ  َ ْ ْ ِْ َ َ َِ وخبا ﴾َ أعَلم غيب واألرض﴿م تعاىل هلم  ِ ألم أقل  كم إ    ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ْ  ُ  ُ َوأعلَم ما ﴿ ما غاب فيهما ﴾َ ُ ْ َ َ

َتبدون ُ ْ رون﴾ُ   .................................................................................. )٦(تظه 
                                                

وعلـم ـذه اآليـة أن األنبيـاء علـيهم      . الصفي كيال حيتج امللك وغريه بعلمه ومعرفته وذلك رمحة اهللا اليت وسعت كـل شـيء    
  )"العرفان نور"، "روح البيان". ( كما وقع لسيدنا آدم عليه الصالة والسالمةالصالة والسالم ينظرون األشياء املعدوم

  ]علمية [.يتمار حىت يلزم التكليف مبا ال يطاق بل للتعجيز واإلسكاتأن األمر هاهنا ليس للتكليف واالأشار به إىل ] تبكيتا[ :قوله  )١(
 ى عنه مقالكم ويقال هـذه اآليـة دليـل علـ    ئه كما ينبتحقاء باخلالفة ممن استخلف   أ ميف زعمكم أنك  ] إن كنتم [:قوله  )٢(

 ألنه تعاىل أراهم فضل سيدنا آدم عليه الصالة والسالم بعلم اللغة ودلت أيـضا  ؛ األشياء بعد علم التوحيد تعلم علم اللغة     أن أوىل 
 ال تعلمـون  :ن أيالبـوا بالربهـان وحبثـوا عـن الغيـب فقرعـوا بالعيـ       ودعوا الفضل فطاأن املدعي يطالب باحلجة فإن املالئكة   

  ")روح البيان. ("أمساء ما تعاينون فكيف تتكلمون يف فساد من ال تعاينون
 إذاعتراف منهم بالعجز عما كلفوه وإشعار بـأن سـؤاهلم كـان استفـسارا ومل يكـن اعتراضـا       ] ال علم لنا إال ما علمتنا   [:ولهق  )٣(

 مـا هـو خـارج عـن دائـرة اسـتعدادنا       ى حبسب قابليتنا من العلوم املناسبة لعاملنا وال قدرة لنا علامعناه ال علم لنا إال ما علمتن 
واعلم أن الشيطان أيضا مل جيب بأمساء هؤالء وكان معلم املالئكـة فعلـم أن علـم    . ته عليناضف لو كنا مستعدين لذلك أل    حىت

الشيطان أقل جدا من علم آدم عليه الصالة والسالم فمن قال إن الشيطان أعلم من نبينا حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم فهـو           
  )"نور العرفان"، "روح البيان". (ليس مبؤمن

  ")صاوي. ("عراب فهو ضمري فصل ال حمل له من األ:أي]  للكافتأكيد [:قوله  )٤(
أن أبا ذر قال يا نيب اهللا أي األنبياء كـان  :روي أمحد وغريه عن أيب أمامة. أن آدم مكلم  استدل به على  ] ﴾قال  ﴿ [:قوله  )٥(

 قال يا آدم قيال ويف بقيـة اآليـة دليـل    خلقه اهللا بيده مث نفخ فيه من روحه مث       ،نعم مكلم :أو نبيا كان آدم؟قال   :قال،آدم:أول؟قال
ملـا أراد اهللا إظهـار فـضل آدم مل يظهـره إال بـالعلم      :علي مزية العلم وأنه شرط يف اخلالفة وفضل آدم علي املالئكة قال اإلمام  

 ألجـل  فلو كان يف اإلمكان شيء أفضل من العلم كان إظهار فضله بذلك الشيء ال بالعلم وكذلك أمر املالئكـة بالـسجود لـه     
أفادت هـذه اآليـة أن علـم اللغـة فـوق التحلـي بالعبـادة            :وقال الطييب .ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعامل     :قلت. فضيلة العلم 

  ]علمية[)"اإلكليل"( .فكيف علم الشريعة
  ]علمية [. شيء أي أظهرأشار به إىل ما هو املراد هاهنا يف لسان العرب كل شيء أظهرته فقد أبديته ويقال بدأ يل] تظهرون[ :قوله  )٦(

 ١٢. أي توبيخا وإسكاتا:

 ١٢. أشار بذلك إىل أن املفعول الثاين حمذوف:

ْ ٓؤال  َْْٓۢ َ َدق ْ     ٰصْْء       ُِ ِ ِ
ٰسبح ْ َۤك    َنُ

ْْْ
ٰ     ي  ْ ُمَدا ْۢ
ْۤ ْْۢ ٰالسمَۤ ِٰتو      ََْ
ْ

دقنيصٰـ  

ايـ  دم ۤ ٰٰ
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ولكم أجتعل فيها قن  َوما كنتم تكتمون﴿خل إ )١(م َُ ُ ُْ َ ْ ُ ن ﴾)۳۳( َ ولكم  ن  رون  خي  ل ق م  .كرم عليه منا وال أعلم  أ ربنا خلقالقتس
ر َ و﴿ ُإذْ ق﴿ك﴾ اذ ْ اسجدوَلناِ ُ ُ ْفسجدو﴿ باالحنناء )٣(سجود حتية )٢(﴾اْ ُ َ َ َ إبليسِ  إالاَ ِ ْ ن كان بني ﴾ِ و ا و أ جل  ب ه

ع)٥(﴾َأ  ﴿ )٤(املالئكة ود )٦(متن ا ن ا لسج  َواستكب﴿م ْ َ ْ َو ان من﴿خري منه أنا :  عنه وقال)٧( تكرب﴾َرـَ ِ ََ  يف ﴾)۳۴(َ
َوقلنا اسكن أنت﴿ .)٨( تعاىلعلم اهللا َ ْ ُْ َ ْ   ................................... ليعطف عليهرـتتملسا تأكيد للضمري ﴾ُ

                                                
 اآلية أن سيدنا آدم عليه الصالة والسالم علـم األمسـاء واملـسميات        ىواعلم أن مقتض  . كما تقدم ] إخل... جتعل فيها  أ [:قوله  )١(

  : القول البوصريي يف اهلمزيةىومقتض
  ومنها آلدم األمساءـب     ـــــلك ذات العلوم من عامل الغي

 ألنـه يلـزم   ؛اء دون املسميات فيكون بينه وبني اآلية خمالفة واحلق أنه ال خمالفةالسالم علم األمسأن سيدنا آدم عليه الصالة و 
 أصـلها فعلـم آدم عليـه    : قول البوصريي لك ذات العلوم أيمن علم األمساء علم املسميات لعرض املسميات عليه أوال فمعىن      

 أصـل العلـوم بـل    ى ألن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم أعطـ  ؛خوذ من نبينا صلى اهللا تعاىل عليه وسلمأالصالة والسالم م  
 من منه ترتلت علـوم آدم  ىصل عل:  ويشهد ذلك قول ابن مشيش وترتلت علوم آدم عليه الصالة والسالم أي   لوأصل كل كما  

م رسول اهللا صلى اهللا تعـاىل  عليه الصالة والسالم فعلوم آدم عليه الصالة والسالم كائنة منه فأعجز ا املالئكة خاصة وأما علو       
األمسـاء فقـط وحممـد علـم األمسـاء      علـم  ن آدم إعليه وسلم فأعجز ـا اخلالئـق مجيعـا هـذا هـو احلـق وال تغتـر مبـا قيـل           

  ")صاوي. ("واملسميات صلوات اهللا وسالمه عليهما
 صد العبادة واملـأمور بـه أمـا املعـىن     قىامن ويف الشرع وضع اجلبهة علطتالسجود يف األصل تذلل مع  ] اسجدوا آلدم  [:قوله  )٢(

 فاملسجود له يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وجعل آدم عليـه الـصالة والـسالم قبلـة سـجودهم تفخيمـا لـشأنه وأمـا املعـىن            الشرعي
  )"مجل"، "صاوي"، "روح البيان". ( له وتعظيماًاللغوي وهو التواضع آلدم عليه الصالة والسالم حتيةً

سجود تعظيم لسيدنا آدم عليه الصالة والسالم مث نسخ اإلسالم هذه التحيـة وجعـل التحيـة هـي الـسالم           ] ةسجود حتي  [:قوله  )٣(
  ")مجل. (" األرض وسيأيت حتقيقهى من غري وضع اجلبهة عل: أي¼باإلحنناء½ :وقوله

 ﴿كَـانَ ِمـن الِْجـن﴾   : تعـاىل نـه لـيس مـن املالئكـة لقولـه      أ أن االسـتثناء منقطـع و     أشار بـذلك إىل   ] كان بني املالئكة   [:قوله  )٤(
  )"صاوي"، "مجل". (]٥٠: الكهف[

  ]علمية[")اإلكليل. (" اجلربية إذ ال يوصف باإلباء من هو قادر على املطلوبرد على] ﴾أىب﴿ [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إىل أن االمتناع مطلقا كاف يف ضاللته ومذموميته ال حاجة إىل شدته] امتنع[ :قوله  )٦(
  ]علمية[")مجل. ("أفاد له أن السني للمبالغة ال للطلب] تكرب[ :ولهق  )٧(
. ¼صـار ½ دفع بذلك ما قيل إنه مل يكن كافرا بل كان عابدا وإمنا كفر اآلن وجياب أيضا بأن كـان مبعـىن        ] يف علم اهللا   [:قوله  )٨(

  هـ آدم عليه الصالة والسالم ومل يعزره فعلم أن ألنه مل يوقر سيدنا؛ قد أهلك اهللا تعاىل الشيطان عاملا وعابدا]تنبيه[") صاوي("
Å 

    

    

2 

١٨  

 أشار بذلك إىل :

طع
 منق

تثناء
الس

أن ا
. 

١٢  

  ١٢.من عطف العلة على املعلول:

ْْ
ٰ      للملْ َ ْ ِ كةِ َ ِ ٰال         ٓ َدم      ِ َْۤۤ
ٰ     كٰ ْيَنِ      ْ ِ ا

ٰ     ي َ ْ ُمَدا
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َوزوجك﴿  ُ ْ َ واء﴾َ ر )١(ح  ن ضلعه األ يس باملد وكان خلقها  َالجنة و ﴿م َ ًرغدا﴿ )٢(أكال ﴾اَْ ِنمَ ْ َ ر فيه﴾َ  حج واسعا ال 
ال   با  ذه الشجرة﴿ َحيث شئتما و َ َ ْ ِ ِ َ َْ َ ْ َُ َ َ ِ ُ رم أو غريمها )٤(كل  باأل)٣(﴾َ ي احلنطة أو ا لك منها و َفتكونا﴿ه َُ َمن ﴿ فتصريا ﴾َ ِ

َف زل ما﴿ .)٦(العاصني )٥(﴾)۳۵( ُ َ َ س أذهبهما﴾َ راءة فأزاهلما حنامها ،بلي إ َعن ا﴿ق ويف  ْ بأن  اجلنة : أي﴾َ
رة اخللد وقامسهما باهللا هل أدلكما: )٧( قال هلما شج    ن الناصحني فأإع ِف  ج ما مما  انا في ﴿ )٨( كال منها ملنه هلما  ِ ََ َ ِ َْ َُ َ َ﴾ 
ْوقلنا ا بطو﴿ )٩(من النعيم ُ ِ ْ َ ْ ُ   .................................................................)١٠( إىل األرض﴾اَ

                                                
  .من مل يوقر نبيا ومل يعزره فقد هلك وإن كان عاملا وعابدا   
قد خلقت بعد دخول آدم عليه الصالة والسالم اجلنة نام فلما استيقظ وجـدها فـأراد أن ميـد يـده إليهـا         ] إخل... حواء [:قوله  )١(

 تؤدي مهرهـا فقـال ومـا مهرهـا فقـالوا ثـالث صـلوات أو عـشرون         حىت) صالة والسالمعليه ال(يا آدم مه   :فقالت له املالئكة  
 سيدنا حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وإمنا هو ليظهر قدر حممد صلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم آلدم عليـه الـصالة             ىصالة عل 

  ")صاوي. ("يه الصالة والسالم آدم علوالسالم من أول قدم إذ لواله ما متتع بزوجه فهو الواسطة لكل واسطة حىت
  ]علمية[ .أشار به إىل أن رغدا منصوب على أنه نعت ملصدر حمذوف] أكال[ :قوله  )٢(
هذا أصل جيد يف سد الذرائع ألنه تعاىل ملـا أراد النـهي عـن األكـل منـها       :قال ابن الفرس  ] ﴾وال تقربا هذه الشجرة   ﴿ [:قوله  )٣(

  ]علمية[")اإلكليل. ("ه وهو القربى عنه بلفظ يقتضي األكل وما يدعو إلي
أشار به إىل أن املنهى عنه هو األكـل إال أنـه سـبحانه وتعـاىل ـى عـن قرباـا مبالغـة وإال فـنفس القربـان يف              ] بألكل[ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .املكان ليس مبنهى عنه لعموم السكىن
وإمنـا قالـه نـيب لتواضـع وإمنـا قالـه اهللا       .  ألنـه يهينـه  ؛فهو كافر) معاذ اهللا (نه ظامل   إ اعلم أن من قال لنيب    ] من [:قوله  )٥(

  )"نورالعرفان". (]١٠٧: هود[ ألنه خالق مجيع اخلالئق ﴿فَعالٌ لِّما يِريد﴾؛تعاىل
  ]علمية[ .شرك وال ما هو املتعارف يف العرفراد من الظلم هاهنا العصيان ال الأشار به إىل أن امل] العاصني[ :قوله  )٦(
إن قلت أن ذلك ظاهر يف حواء رضي اهللا تعاىل عنها لعـدم عـصمتها ومـا احلكـم يف سـيدنا آدم       ] إخل... بأن قال هلما   [:قوله  )٧(

 اهللا تعاىل خطاه معصية فلم يقع منه صغرية وال كبرية وإمنا هـو مـن بـاب    ىعليه الصالة والسالم أجيب بأنه اجتهد فأخطأ فسم  
  ")صاوي. ("فلم يتعمد املخالفة ¼ت املقربنيآ األبرار سيتحسنا½

وأورد عليـه أن سـيدنا آدم عليـه الـصالة والـسالم      .  مقدرى معطوف عل ¼فأخرجهما½ : أن قوله  أشار به إىل  ] فأكال منها  [:قوله  )٨(
د  النهي ومنـها أنـه اعتقـ   ىمعصوم فكيف خيالف النهي وأجيب بوجوه منها أنه اعتقد أن النهي للترتيه ال للتحرمي ومنها أنه نس       

  ")مجل. ("نسخه بسبب مقامسة إبليس له أنه ملن الناصحني فاعتقد أنه ال حيلف أحد باهللا كاذبا
  ]علمية[ .أشار به إىل بيان ما] من النعيم[ :قوله  )٩(
  ]علمية[ . إليه اهلبوطأشار به إىل بيان ما ينتهي] إىل األرض[ :قوله  )١٠(

 ك١٢. أو قبل دخوهلايف اجلنة : ك١٢. مسيت ا ألا أم كل حي:

 ك١٢. ألكثرقال ابن عباس وعليه ا: ١٢. كذا رواه البخاري8

 ك١٢. أي اللوز أو األترج أو النخلة أو التني8

 ك١٢. بتشديد احلاء أي أبعدمها عنها8

ْٰ
َلم ْ  الظ ِ ٰ الشيطن ِ  ُْ

ْ

ِلِمينالظّ  ٰ
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ن ذريتكما )١( أنتما مبا اشتملتما عليه: أي ْ عضكم﴿م  ُْ ُ ض الذر﴾َ ُ لبعض عدو﴿ية بع  َ ٍ ْ َ ن ظلم بعض﴾ِ ِوَ كم    ﴿م بعضا كم  ْ ُ َ
َ األرض مست  َ ِْ ُ ْ رار ﴾َ ع  و ق  ٌومتاع﴿ضم َ ن نباا تتا ّ مم﴾َ مون به  ﴿. وقت انقضاء آجالكم ﴾)۳۶( ح ٍ ﴿متع
ع كلمات﴾   من رب  راءة بنصب آدم ور ف أهلمه إياها ويف  ي ﴿هت جاء: أي،ق ﴾ اآلية اَنَسُْفَنا أَنَْملَظ )٢( اَنَّبَره و
ِفتاب عَلي ﴿فدعا بها  ْ َ َ َ وبته ﴾َ ُإن   ُو التواب﴿ت قبل  ُالر حيم﴿ع   عباده ﴾َ  ِ  َقلنا ا بطوا من ا﴿ . بهم﴾)۳۷( ِ ْ ِ ُ ِ َ ْ ن اجلنة ﴾ُ م 

ًجميعا﴿ ِ رره ليعطف عليه﴾َ ِ ف ما﴿ )٣(ك  ون ﴾َ رطية يف ¼نإ½ن فيه إدغام  ًي ت نكم م    ُدى﴿دة يزمل ا¼ما½لش ا   ُ  َ ِ ْ َ﴾ 
ول  َفمن تبَع  ُداي﴿)٤(سكتاب ور َ ِ َ َ ن يب وعمل بطاعيت ﴾َ َفال خوف عَلي م وال  ُم يحزنون﴿م فآ ُ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ِ َْ ٌ رة بأن ﴾)۳۸( َ خ يف اآل
وا اجلنة َوالذ ك ﴿  .)٥(خليد ََ ِين ْا وكذبوْوَ  ُ  َ َأول ك﴿ كتبنا ﴾اَ ِ َ النارِ  ُم في اُ ِْ ون أبدا﴾)۳۹(    كث ما

ونال ر جون وال  خي وب)٦(﴾﴿.يفن ْاذْ و﴿ )٧(يعق أوالد  ُ ْ  عم   ال   أ عمت علَيكماُ ْ ُْ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ع   آبائكم : أي﴾ِ
روها بطاع ر وتظليل الغمام وغري ذلك بأن  ق ا ون و ر ن  تشكن اإلجناء  لبح فل ع ف م ْوأوفو﴿يت م ُ ْ َ ِ  ع دياَ ْ َ  الذي ﴾ِ

ن اإلميان ْأو﴿ ص   اهللا عليه وسلم مبحمد)٨(معهدته إليكم  ْف  ع دكمُ ُ ِ ْ َ ِ واب عليه ه الذي عهدت﴾ِ ن ا لث إليكم  م
                                                

ن اخلطـاب يف قولـه اهبطـوا إىل آدم وحـواء ومهـا اثنـان        به إىل دفـع مـا يقـال إ       أشار ]إخل... أنتما مبا اشتملتما عليه   [ :قوله  )١(
  ]علمية[ .حاصل الدفع أن اخلطاب وإن كان هلما فقط إال أن املراد مها وذريتهما مجيعا. فكيف خوطبا بلفظ اجلمع

 اهللا تعـاىل عليـه وسـلم أن تغفـريل     ويف رواية أن سيدنا آدم عليه الصالة والـسالم قـال حبـق حممـد صـلى            ] إخل... ربنا [:قوله  )٢(
 سـاق  ىا خلقـتين ونفخـت يف الـروح فتحـت عـيين فرأيـت علـ       قال وكيف عرفت حممدا صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم قـال ملَّـ             

 وغفـر لـه بـشفاعته   ! قرنت امسه بامسـك فقـال نعـم   د رسول اهللا فعلمت أنه أكرم اخللق عليك حىتالعرش ال إله إال اهللا حمم  .
  ")روح البيان("

  ]علمية[ . ملا بعدهه ذا أن التكرير للتأكيد وتوطئةغرض] كرره ليعطف عليه[ :قوله  )٣(
 يف اخلطبة وإال فقيل حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم     هأشار به إىل ما هو املختار عنده بناء على ما وعد] كتاب ورسول [ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .وقيل التوفيق وال خيفى وجه االختيار
  ]علمية[ . اخلوف واحلزن ألن اجلنة ليست بدار احلزن واخلوف فالغرض منه بيان علة عدم]أن يدخلوا اجلنةب[ :قوله  )٥(
  ]علمية[")اإلكليل. (" األوالديستدل به على دخول أوالد األوالد يف الوقف على] ﴾ [:قوله  )٦(
 إذ معناه عنه املنقول ملدح يف املعىنعقوب عليه السالم إلشعاره با أشار به إىل أن إسرائيل لقب سيدنا ي       ] أوالد يعقوب [ :قوله  )٧(

  ]علمية[ .بالعربية صفوة اهللا وقيل عبد اهللا
  ].١٢: املائدة[﴾ولَقَد أَخذَ اللّه ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ﴿: يف قوله تعاىل: أي] صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان مبحمد [:قوله  )٨(

 ١٢. البن كثري:

 ١٢. مبتدأ وخرب:

اآل فإن نعمة:
ألبناء

لى ا
ء ع

با
.

١٢ 

 ك١٢. متعلق باذكروا:

 كما١٢. ي يف التوراة واإلجنيلأ:

 ع ع

    ِْٰ  ِا    ْ
َُْٰدم       

ٰ      لم ِ ِ  ٍتَ
ْْٗ ْ

ْْ
ْْ

ُْٰ ۤ ِناـٰيِبا َ  ٰ ٰاصح    ٓ ْ َلدونٰخُْبَ ْ ُ ِ
ِ ب  ٰي ٓ   ا اَ َ ْ َءيلِ ْ ِْ ۤ

ْ ۤ

ِءيلَ ٓبِنى ِاسرا﴿ٰي
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ول اجلنة ِوإياي فار بون﴿ )١(خبد ُِ َ ْ َ َ وفاء به دون غريي﴾)۴۰( َ  رك ا ون يف  ل خا ت ْمنو﴿ .)٢(ف ُ ُ بما أنزلتاِ ْ َ َ َ ن ﴾ِ م 
ْمصدقا لما معكم﴿رآن لقا َُ  ًَ َ َ وراة﴾ُ  ن ا لت  وة )٣(م وحيد وا وافقته له يف ا لنب  لت ْوال تكونو﴿مب ُ ُ َ َ ِ أول  ا  ب اَ ٍ ِ َ َ ن أهل﴾َ   )٤(م 

ع لكم فإمثهم عليكم فألن خل ْوال  ش  و﴿تبكم  ُ َ ْ َ َ وا﴾اَ ن نعت حممد   اهللا ﴾﴿ )٥(ل تستبد ص اليت يف كتابكم  م
ًثمنا قليال﴿عليه و سلم  ِ َ ً َ ن الدنيا أي ضاَرَع ﴾َ وات ما تأخذونه:م يسريا  وف  وها  ف ال  خ ن سفلتكم )٦(تكتم َوإياي ﴿م   ِ

ِفا قون ُ ون﴾)۴۱( َ  ُوال تلبسو﴿ يف ذلك دون غريي )٧(ف خا ِ ْ َ َ وا ﴾اَ َ الحق﴿ختلط  زلت عليكم )٨(﴾ْ ِبالباطل﴿ن الذي أ ِ َ ْ ِ﴾ 

                                                
 لَّأُكَفِّرنَّ عنكُم   ﴿: وقوله] ١٥٧: األعراف[اآلية  ... ﴾الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي   ﴿: يف قوله تعاىل  : أي] اجلنةبدخول   [:قوله  )١(

ئَاِتكُمي١٢: املائدة[﴾س.[  
بـال عليـه وعـدم     تقدمي الضمري هنا مشعر بتخصيصه سبحانه بذلك وهو مناسب لتخصيصه باإلق  إشارة إىل ] دون غريي  [:قوله  )٢(

 فمجموعهما مجلة واحدة وهنا ¼نعبد½ـ منصوب ب¼إياك½ ألن ؛¼إياك نعبد½ غريه وهو آكد يف إفادة التخصيص من         االلتفات إىل 
وإيـاي ارهبـوا   ½ الثابتة يف بعض القراءات فهما مجلتان والتقـدير  ء مفعوله وهو اليا ¼فارهبوا½الستيفاء    مقدرا ¼ارهبوا½ـمنصوب ب 

  ")كرخي. ("ن األمر بالرهبة متكررا فيكو¼فارهبون
 ية البـاء سـبب  ¼مبوافقتـه ½ : ألن اإلجنيل موافق هلـا يف معظـم أحكامهـا وقولـه          ؛ واإلجنيل واقتصر عليها   :أي] من التوراة  [:قوله  )٣(

  ")مجل. (" ويف كثري من األعمال الفرعية: أي¼يف التوحيد والنبوة½ :وقوله
 وأول "مكـة " الـنيب صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم يف      ةن أول بعثـ أن سؤال مقدر تقديره هذا جواب ع] من أهل الكتاب  [:قوله  )٤(

 سنة فليس كفار أهل الكتاب بأول كافر فأجـاب املفـسر بـأن املـراد الـذي      ةلمدينة إال بعد ثالث عشرلكافر أهلها ومل يأت     
  ")صاوي. ("لية احلقيقة بل النسبية يوم القيامة فليس املراد األوبعدهم إىلملن يأيت يف أيديهم الكتب بالنسبة 

  ")صاوي. ("ا بل هو مطلق استبدال ومعاوضةي ألن الشراء ليس حقيق؛حول املفسر العبارة] تستبدلوا [:قوله  )٥(
وذلك أن كعب بن األشرف ورؤساء اليهود وعلماء هم كانوا يصيبون املآكـل مـن           ] إخل... خوف فوات ما تأخذونه    [:قوله  )٦(

ن بينـوا صـفة   إـم  أ معلوما من زرعهـم ومثـارهم ونقـودهم فخـافوا     ئاوكانوا يأخذون منهم يف كل سنة شي     لتهم وجهاهلم   فس
وه تفوم تلـك الفوائـد فغـريوا نعتـه بالكتابـة فكتبـوا يف التـوراة بـدل أوصـافه أضـدادها           عحممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وتب 

  وإىل¼وال تلبـسوا ½ : وبقولـه ¼وال تـشتروا ½ : بالكتابة بقولهري التغي إىلوكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ومل يذكروها فأشار      
  ")مجل. ("¼وتكتموا احلق½ :الكتمان بقوله

  ]علمية[ .أشار به إىل أن التقوى هاهنا مبعىن اخلوف ال مبعىن حفظ النفس عما يؤمث كما ال خيفى] خافون[ :قوله  )٧(
 أن  أشار بـه إىل ¼ختلطوا½ :يف التوراة ما ليس فيها فيختلط احلق املرتل بالباطل وقوله ال تكتبوا :أي] وال تلبسوا احلق   [:قوله  )٨(

  ")مجل. (" فال يتميز¼خلطت املاء باللنب½ والباء لإللصاق كقولك ، خلط: أي،اللبس بالفتح مصدر لبس بفتح الباء

 من عطف املسبب :
على

بب
الس

 
 .

١٢ 

َْۤو ْ
ْٰۤۢ ٰ ْ  ٰيِ    با ِ

ْ 
ْ

الكتاب  
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ُتكتموا﴿﴾ ال َوونه ﴿رـتفتالذي  ُ ْ َ  الحقَ َوأن﴿ )١(صد   اهللا عليه و سلمّ نعت حمم﴾ْ َتم  عَلمونـَ ُ ْ َْ ُوأقيمو﴿ق حلا أنه ﴾)۴۲( ُ ِ َ ا َ
تو ُو ْا  واركعوَ ُ َ ْ ع املصلني)٢(﴾)۴۳( َ مَع اَ وا  م  زل يف ،ص   اهللا عليه وسلمد وأصحابهّ حمم)٣(صل ن و
ون علمائهم و و وا  لكا يق قن ن حممد فإنه  وا   د ربائهم املسلمني ا ح أل ي ع ثبت ِ أت مرون الناس بال  ﴿: ق ْ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ باإلميان  )٤(﴾َ
ْوتنسون أ فسكم﴿ ص   اهللا عليه وسلممبحمد ُ َ َُ َ َ ْ َ روا بهرـتت ﴾َ موا فال تأ َوأن﴿ )٥(ك َتم تتلون ـَ ُ َْ ْ وراة وفيها ﴾ُ لت ا

وعيد   خم عا ول العمل ال َأفال  عقلون﴿لقلفة ا ُ ِ ْ َ وء فعلكم ﴾)۴۴( َ  فجملة النسيان حمل االستفهام ،جعونرـفتس 
ْواستعِ نو﴿ .اإلنكاري ُ َ ْ وركم﴾اَ ونة   أ وا ا م ا ع ملع ِبالص  ﴿ )٦(طلب ْ ره ﴾ِ  س   ما  س  تك ا ع للنف ردها )٧(﴾﴿حلب ف أ

ر تعظيما لشأا ويف احلديث  ر بادر إىل الصالص  اهللا عليه و سكان ½كبالذ ز به أ ملم إذا  ود ملا ¼ة ح لليه وقيل اخلطاب 
ن اإلميان ا لَشعاقهم  رُّ وحبُرهع وم ل ا و ا روا بالصرب و لصياسة فأ ه وة؛م ر ا لشه ألنه  و،يكس ورث ا خلش والصالة ألا  ع   ت

ي الكرب  َوإن ا﴿تنفو  ِ ٌَ كب  ة﴿ة   الصال:يأ ﴾َ َ ِ يَنالذ ﴿ إىل الطاعة )٩( الساكنني﴾)۴۵( َ ع َ ِ إال﴿ )٨( ثقيلة﴾َ ِ  

                                                
وال تلبـسوا احلـق   ½ : مقـدر وهـو أن قولـه    جـواب عـن سـؤال   فيه إشـارة إىل ] نعت حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم    [:قوله  )١(

  ")مجل. (" اآلخر وحاصله أما متغايران لفظا ومعىنى ال تغاير بينهما فكيف عطف أحدمها عل¼بالباطل وتكتموا احلق
  ]علمية[")اإلكليل. ("يفيد إثبات فرض الركوع يف الصالة:قال الرازي رمحه اهللا القوي] ﴾واركعوا مع﴿ [:قوله  )٢(
اعلم أن الكفار ال خياطبون بأداء ما حيتمل السقوط من العبادات كالـصالة والـصوم وال يعـاقبون       ] صلوا مع املصلني   [:قوله  )٣(

  )"نوراألنوار"، "روح البيان". ( االعتقاد والقبولبتركها عند احلنفية فالتكليف عندهم راجع إىل
 ألنـه املـراد   ؛اعات وتفسريه باإلميان مبحمد صلى اهللا تعاىل عليـه وسـلم  هو اسم جامع جلميع أنواع اخلري والط ] بالرب [:قوله  )٤(

  ")مجل. ("ريف هذا املقام وألن اإلميان مبحمد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أصل كل ب
  ]علمية[ .فيه إشارة إىل أن املراد من الترك هو هذا الترك لريتبط مبا قبله ويصح يف نفسه] فال تأمروا به[ :قوله  )٥(
أشار به إىل أن املستعان عليه حمذوف وإن حذفه للتعميم ليعم مجيع ما حيتاج إليـه اإلنـسان يف       ] على أموركم [ :قوله  )٦(

  ]علمية[ .الدنيا واآلخرة
أخرج سعيد بن منـصور وغـريه   ،فيه استحباب الصالة عند املصيبة وأا تعني صاحبها ] ﴾واستعينوا بالصرب ﴿ [:قوله  )٧(

واسـتعينوا بالـصرب   : إليه ابن له فرتل فصلى ركعتني مث استرجع وقال فعلنـا كمـا أمرنـا اهللا       س أنه كان يف مسري فنعى     ابن عبا  عن
  ]علمية[)"اإلكليل". (والصالة

  .]١٤٢: النساء[.  اآلية...﴾وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى﴿ :قوله تعاىل] ثقيلة [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .أشار به إىل أن أصل اخلشوع السكون] اكننيالس[ :قوله  )٩(

 ك١٢. الالم للعهد أي مع اجلماعة:

 ك١٢. أخرجه الواحدي يف أسباب الرتول عن ابن عباس:

 ك١٢. أي اليهود:

 ك١٢. أي أمهه ونزل به:

 ١٢. بفتح الشني املعجمة والراء املهملة أي احلرص: ك١٢. أي منعهم:

 ١٢. أي على املؤمنني مجيعا: ١٢. ان والصرب والصالة واالستعانةأو املذكور من اإلمي:

ريونه
ــ تغ

نــ
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن
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َيظنون ون﴾َُ  و قن  ْأن م رب م﴿ )١(ي ِ َ ُ ِوأن م إلي ﴿ )٢( بالبعث﴾َ  َْ ِْ ُ  َ رة فيجازيهم  ﴾)۴۶( َ ﴿ .خيف اآل
ْاذْ و )٣( ُ ْ  عم   ال   أ عمت عَليكماُ ْ ُْ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ْوأ   فضلتكم﴿ بطاعيت )٤( ر عليهالشك با﴾ِ ُ ُ َْ   َ َع َ ﴿ )٥( آباءكم: أي﴾َ

ي زمام﴾)۴۷( ْوا قو﴿ )٦(مل عا ُ وا ﴾اَ  ِيوما ال تجزي﴿ف خا ْ َ  ً ْ ً فْس عن  فْس شيئا﴿ فيه )٧(﴾َ ْ َ ٍ  َ ٌ وم القيامة و ﴾َ يو  ُقبلُ َوال ﴿ه َ ْ﴾ 
َمن ا شفاعٌة﴿بالتاء والياء  َ َ َ ْ س: أي﴾ِ ٌوال يؤخذ من ا عدل﴿﴾ َْنيِعِافَ شْنِما ََنا لَمَ هلا شفاعة فتقبل ﴿فلي  ْ ََ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْوال  ُم ﴿ فداء ﴾َ َ

َين ون ُ َ ن عذاب اهللا﴾)۴۸( ُ ون  م  روا َو ﴿)٨(مينع  واخلطاب به ومبا بعده ،)٩( آباءكم: أي﴾ِإذْ﴿ك﴾ اذ
ن نبينال ن يف ز ود مو ي ج وا تعاىلعمة اهللاكريا هلم بنع   آبائهم تذ اهللامبا أنعم لم   ..............................من ليؤ

                                                
  ]علمية[ .إشارة إىل أن الظن هنا مبعىن اليقني وهو كثري االستعمال] يوقنون[ :قوله  )١(
روا  متـواترا فـس  ن لرؤيـة اهللا كمـا ورد ـا احلـديث    إشارة إىل أن لقاء اهللا على احلقيقة ممتنـع لكـن اـوزي       ] بالبعث[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ )مجل. (ة بالرؤية جمازااملالقا
 لغـري بـين إسـرائيل    ¼واستعينوا بالـصرب والـصالة  ½ أن اخلطاب يف    ىكرر هذا النداء لطول الفصل بناء عل      :قوله  )٣(

  ")صاوي. ("كيد لبالدم فإن الذكي يفهم باملثال الواحد ما ال يفهمه الغيب بألف شاهدأولتعداد النعم عليهم وللت
د صلى اهللا تعاىل عليه وسلم والدخول يف دينه وال يـنفعهم االنتـساب لغـريه مـع           باتباع سيدنا حمم   :أي] بالشكر عليها  [:قوله  )٤(

  ")صاوي. ("وجوده
 :شرفون بـشرفهم ولـذلك خاطبـهم فقـال تعـاىل     يـ  األبنـاء فـإم     ى األباء إلزام الـشكر علـ      ىذكر النعم عل  ] آبائكم: أي [:قوله  )٥(

  ")روح البيان. (" فضلهم آبائهملض ألن يف ف؛¼فضلت آبائكم½ :مل يقل و¼فضلتكم½
 اهللا تعاىل فيقتضي أن بين إسـرائيل أفـضل ممـا سـواهم     ىملني ما سو  ان املراد بالع  إدفع بذلك ما يقال     ] عاملي زمام  [:قوله  )٦(

  )"صاوي"، "مجل" (.ىمن األولني واآلخرين فأجاب بأن املراد بالعاملني عاملو زمام وهذا هو املرتض
 مل يؤذن هلـا  :إخل، أي... ¼وليس هلا شفاعة½ : كافرة وقوله¼عن نفس½ : مؤمنة وقوله¼نفس½ :ال تغين وقوله  ] ال جتزي  [:قوله  )٧(

 ﴿فَمـا لَنـا ِمـن    : يتسبب عنها القبول وليس املراد أا تشفع ولكن ال يقبل منها تلك الشفاعة لقوله تعاىل  يف أصل الشفاعة حىت   
شـفاعيت  ½ : ال شفاعة يف حق الكافر خبالف املؤمن قال النيب صلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم       ]تنبيه[. ]١٠٠: الشعراء [ِفِعني﴾شا

 فمـن كـذب ـا    )٤/١٩٨، ٢٤٤٣: ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، احلديث      "سنن الترمذي  ("¼ألهل الكبائر من أميت   
  )"صاوي"، "روح البيان". ( خاصة بالكفارمل ينلها واآليات الواردة يف نفي الشفاعة

أشار به إىل أن املراد بالنصر هاهنا ما يكون بـدفع الـضرر بقرينـة املقـام وإن كـان يف األصـل        ] مينعون من عذاب اهللا   [ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .املعونة مطلقا

  )"صاوي"، "مجل". (وات أصوهلم ما وجدقرغويصح أن النجاة هلم إذ لو ] آبائكم: أي [:قوله  )٩(

:
صل

ل الف
لطو

داء 
ر الن

كر
 .

 ك١٢. الفوقية البن كثري وأيب عمرو: ١٢

 ١٢. التحتية للباقني8

 ع

ربع
ال
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ْقواـٰمل    ْْ ُ َجعونٰ  رِّ  ْ ُ ِ ب  ٰي     ِ َ
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ل  عون﴿ َمن  ْ َ ْ ِ ِ ْ ْ سومونكم )١(   ُ َ ُ ُ ونكم ﴾َ ْسو﴿يق يذ ِالعذابَ ء ُ َ ن ضمري جنيناكم )٢( أشده﴾َْ َيذبحون﴿م واجلملة حال  ُ  َ بيان ﴾ُ
ْأبناءكم﴿ملا قبله  ُ َ ْ ن)٣(﴾َ ود و ي ا ل َو ستحيون﴿ )٤(مل ُْ ْ َ َ ون ﴾َ ْ ساءكم﴿يستبق  ُ َ ض ﴾ِ ول  بع  ودان له أ)٥(الكهنةلق و ل  ولد يف م ي 

ون سببا لذهاب ملكك  رائيل  يكبين إ ُ  ذ كم﴿س ِ ِ ٌمن ربكم عظيم﴿إنعام   وأ  إبتالء﴾َبالء﴿ العذاب أو اإلجناء ﴾َ ِ  َ ْ ُ    
روا ﴾َو )۴۹( َإذْ  ﴿ك اذ َ َقنا ِ ُبكم﴿ )٦( فلقنا﴾ْ ُ َالب ﴿ بسببكم ﴾ِ ْ َ ن عدوكم ﴾ْ وه هاربني  م حىت د ن )٧(﴾﴿خلتم م 

رق  ل﴿لغا َوأ قنا ََ ْ َْ َ  عون َ ْ َ ْ ومه﴾ِ َوأنتم تنظرون﴿ معه )٨(ق  ُ ُ َ ْ ُ َ ر عليهم ﴾)۵۰( َ  بألف ودوا ﴾ِذْ﴿لبح إىل انطباق ا
ة﴿ ًمو   أر عِ   ليلَ ْ َ َ َ ْ َ ُ﴾)٩(..................................................................................  

                                                
مئـة سـنة وهـو الوليـد بـن        العمالقة وعمر فرعون أكثـر مـن أربـع     ملك أتباعه وأهل دينه وفرعون اسم    ] من  فرعون   [:قوله  )١(

  )"صاوي"، "مجل". (مصعب بن ريان
  ")كرخي. (" فأجاب بأنه أشده¼سوء العذاب½ : قولهوهو أن العذاب كله سوء فما معىنسوال هذا جواب ] أشده [:قوله  )٢(
 املـراد بالنـساء األطفـال     ¼حيون نـسائكم  تويس½وقوله  .  عشر ألفا وقيل سبعني ألفا     فذحبوا منهم اثين  ] يذحبون  [:قوله  )٣(

  )"مجل"، "خازن". ( ذلكوإمنا عرب عنهن بالنساء ملآهلن إىل
  ]علمية[ .اء األطفال أشار به إىل أن املراد من األبن]املولودين[ :قوله  )٤(
  املقـدس حـىت  تقبلـت مـن بيـ   أا سأهلم عمـا راه يف النـوم وهـو أن نـارا         يف جواب سؤاله ملَّ    :أي] قول بعض الكهنة  ل [:قوله  )٥(

حرقت القبط وتركت بين إسرائيل فشق ذلك ودعا الكهنة وسأهلم عن ذلك وقـالوا لـه مـا ذكـر        أ ف "مصر" بيوت   ىاشتملت عل 
 ء عشر ألفا وأسرع املوت يف شيوخهم فجـاء رؤسـا  ن أوالدهم اثين قتل مفأمر فرعون بقتل كل غالم يولد يف بين إسرائيل حىت     

 إن املوت قد وقع يف بين إسرائيل تذبح صغارهم وميوت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فـأمر  : فرعون وقالوا له   القبط إىل 
 عليـه  ىيـذبح وولـد سـيدنا موسـ    فرعون أن يذحبوا سنة ويتركوا سنة فولد سيدنا هارون عليه الصالة والسالم يف السنة اليت ال     

  )"خازن"، "صاوي". (الصالة والسالم يف السنة اليت يذبح
  ]علمية[ .أشار به إىل دفع ما يتوهم أن الفرق الفصل وهو يكون بني الشيئني فكيف تعديته إىل البحر وهو واحد] فلقنا[ :قوله  )٦(
إن القوم كانوا هـم بأعيـام   :ا بعض من يقول بالتناسخ وقالوا     للكرماين استدل   " اآليات يف العجائب  ] "﴾أ﴿ [:قوله  )٧(

قال وهذا حمال وجهل بكالم العرب فإن العـرب ختاطـب مبثـل هـذا      ،روا   نسوا فذُكِّ  طاولت عليهم مدة التالشي والِبلَى    فلما ت 
  ]علمية[ )اإلكليل. (وتعين اجلد األعلى واألب األبعد

  ]علمية[ .كناية عن القوم ال مبعىن املشهور بقرينة املقامهاهنا   أشار به إىل أن اآلل]قومه[ :قوله  )٨(
  أمره اهللا تعاىل بصوم ثالثني وهو ذو القعدة مث زاد.  حذف املضاف مفعول ثانى متام أربعني ليلة عل:أي] أربعني ليلة [:قوله  )٩(

 سـري القمـر ولـذلك وقـع ـا      ىضـعت علـ   ألا غرر الشهور وشهور العـرب و ؛وعرب عنها بالليايل. عليه عشرا من ذي احلجة      
  .ةـطايا الربانيـيل حمل الصفاء واألنس والعـ أو ألن اللءدم من ضوـ الشهور واأليام تبع هلا أو ألن الظلمة أقالتاريخ فالليايل أوىل

Å 

    

    

2 
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 ك١٢. أي ليسومونكم لذلك بترك العاطف:

 ك١٢ .أي بسبب إجنائكم والباء للسببية واملضاف حمذوف:

 ك١٢. من املفاعلة لألكثر: ك١٢. ية على ذكرهم بأنه كان أوىلاقتصر يف اآل:

  >١٢. وأليب عمرو من الثالثي

 ْْْٓ
ََْٓٓ

ْْٰٓ ٌَ ْْو 
ٰفانج ن ْ َ ْ َ ْكمَ ُ

َعدناٰوْْْ ۤ ْ إَ َ و
 ْْ

ل   

َءكُم ٓاَبنا

يجٰننكُم
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وا بها وراة  لتعملنعطيه عند انقضائها ا ْثم  اتخذتم العِج﴿ )١(لت ْ ُ ُ ْ َ ري إهلاغ الذي صا﴾َلُ  ِمن  عده﴿ )٢(مه لكم السا ْ َ  بعد : أي﴾ِ
ْوأنتم﴿ذهابه إىل ميعادنا  َ وضعكم العبادة يف غري حملها )٣( باختاذه﴾)۵۱(َ ُثم  عفونا عنك﴿ل  َ ََ ْ َ وبكم ﴾مُ ونا ذ ن   من ﴿حم

َ عد ذلك ِ ْ َلعلكم  ش ون﴿ االختاذ ﴾َ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ ت نا مو  َو﴿ نعمتنا عليكم ﴾)۵۲( َ َإذْ  ُ َ ْ َ وراة ﴾ِ َوال قان﴿لت ا َ ْ ُ ْ  عطف تفسري ﴾َ
ق والباطل واحلال)٤( الفارق:أي رام  حل بني ا َلعلكم ت تدون﴿حلل وا ُ َ ْ َ ْ ُ  َ ن الضال﴾)۵۳( َ ِوإذْ قال مو   لقوم ﴿ل  م به  ْ َ ِ ُ َ ََ ن ﴾ِ ي الذ

ُ إنكم ظلَمتم أ فسك﴿عبدوا العجل  َُ ُ ْ ُْ َْ َم باتخاذكم العِجلِ ْ ْ ُ ُ ِ َ  ِ ُفتوب﴿ إهلا ﴾ْ ُ ْ إ   بارÒِِكمْاوَ ُ َ ن عبادته ﴾ِ ْفاقتلو﴿م خالقكم  ُ ُ ْ  اَ
ْأ فسكم ُ َ ُ رم : أي﴾َ ْذ كم﴿ملج ليقتل الربيء منكم ا ُ ْخ ْ   كم عِند بارÒِِكم﴿ القتل ﴾ِ ْ ٌُ َُ َ وفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم ﴾َ  ف 

ر بعضكم بعضا فريمح وداء لئال  يبصسحابة  و سبعني ألفا س ْفتاب عَليكم﴿حنه حىت قتل منكم  ُْ َ َ َ وبتكم )٥(﴾َ َإن   ُو ﴿ت قبل   ِ
حيم ُالتواب الر  ِ ُ ْذْ قلتم﴿  ﴾)۵۴(    ُ ْ ُ ِ ن عبادة العجل ومسعتم كالمه ﴾َ و  لتعتذروا إىل اهللا  ع  رجتم  م وقد  م ﴿مخ

ًلن نؤمن لك ح   نرى اَهللا ج رة َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ُف خذتكم﴿   عيانا)٦(﴾  ُ ْ َ َ َ َ﴾..................................................  

                                                
  )"صاوي"، "مجل"، "روح البيان"(

  ]علمية[ . من النعم املعدودة هاهنا أن هذا أيضاطاء ففيه إمياء إىلأشار به إىل بيان فائدة اإلع] لوا املتع[ :قوله  )١(
  )"مجل"، "صاوي". (اذختقدره إشارة للمفعول الثاين ال] إهلا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .أشار به إىل بيان سبب ظلمهم وفيه إمياء إىل الربط مبا قبله] باختاذه[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ه إمياء إىل وجه توصيف التوراة بالفرقانأشار به إىل أن املصدر مبعىن الفاعل وفي] الفارق[ :قوله  )٤(
.  قبل توبة من قتل منكم وغفر ملن مل يقتـل مـن بقيـة اـرمني وعفـا عنـهم مـن غـري قتـل              :أي] فتاب عليكم  [:قوله  )٥(

  ومـن االصـر  لغـ غالل اليت كانت عليهم وهي املواثيق الالزمة لزوم الروي أن األمر بالقتل من األ ). "صاوي"،  "مجل"(
وهو األعمال الشاقة كقطع األعضاء اخلاطئة وعدم جواز صالم يف غري املسجد وعدم التطهري بغري املاء وحرمة أكـل     

 البـاب بالـصبح وكمـا    ىالصائم بعد النوم ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع ماهلم وكتابة ذنب الليـل علـ         
 أعناقهم ورمبا ثقب الرجـل ترقوتـه وجعـل فيهـا     ح وغلوا أيديهم إىلروي أن بين إسرائيل إذا قاموا يصلون لبسوا املسو   

 العبادة فهذه األمور رفعت عن هذه األمة تكرميـا للـنيب صـلى اهللا     ى السارية وحبس نفسه عل    طرف السلسلة وأوثقها إىل   
  ")روح البيان. ("تعاىل عليه وسلم

نه تعاىل يشبه األجسام وطلبوا رؤيتـه رؤيـة   أال تعنت فإم ظنوا    واد بل س  شال استر ومل يسألوا س  ]  اهللا جهرة  ى نر حىت [:قوله  )٦(
 نفي الرؤية بل فيها إثباا وذلك أن سـيدنا  ىوليس يف اآلية دليل عل    . األجسام يف اجلهات واألحياز املقابلة للرائي وهي حمال       

 :لـم ينهـه عـن ذلـك بـل قـال      فيـة  به الرؤر عليه الصالة والسالم ملا سأله السبعون مل ينههم عن ذلك وكذلك سأل هو      ىموس
Å 

    

    

2 

٢٥  

 هذا بيان :

تهم
لتوب

 
١٢  ١٢. أي أعطاكم التوفيق: ك١٢. من الذنب: 

السديكذا روى:  ك١٢.  البغوي عن

ْ ٰۢ
َلمون ٰظُْ ْ ُ ِْْْ ۢ

ت   ْ ِْٰ ٰا كِ َبْ
ْْٰٰ ِقومٰ  ْ َ ْ َْٰۤۤ

ْْٰ
ٗ

إْ  ٰ ُْوٰم ي و
ُقة ِع الص  َ َْ َ
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َوأنتم تنظرون﴿الصيحة فمتم  ُ ُ َ ْ ُ َ َ من  عد موتكم لعل﴿ )٣( أحييناكم)٢(﴾ُثم  ﴿ ما حل بكم )١(﴾)۵۵( َ َ ْ ُْ ْ َ َ َكم  ش ونـ  ُ ُ ْ َ ْ ُ 
َوظللنا علَيكم الغمام﴿ نعمتنا بذلك ﴾)۵۶( َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ  َ قلناكم بالسحاب ارـتس ﴾َ س يف التيه)٤(قير ر ا ن  لشم  ح ُوأنزلنا عَليكم﴿ )٥(م ُ ْ َ َ ْ َ َ َ﴾ 

ْالمن  والسلوى﴿فيه   َ َ ر)٨( والطري السماين)٧(بنيرجنـتـلا ا مه)٦(﴾ْ ْ لو﴿: )٩( وقلنا،لقص بتخفيف امليم وا ُ َ من ما اُ ِ
روا﴾ ع )١٠(خ وال تد روا  روا النعمة واد فقط  خ َوما ﴿ )١١(نهمعفكف َظَلموناَ ُ ْ  انو﴿ بذلك ﴾َ ُ َ ْأ فس م )١٢( اَ ُ َ ُ َ

                                                
 رؤيـة مرتهـة عـن الكيفيـة وذلـك للمـؤمنني يف       ى وإمنـا املمكـن أن يـر       ]١٤٣: األعراف[﴾فَِإِن استقَر مكَانه فَسوف تراِني    ﴿

  ")روح البيان. ("اآلخرة
  )"مجل"، "صاوي"(حلي ينظر للميت ني يوما وليلة واتفماتوا مترتبني واحدا بعد واحد ومكثوا مي: أي] وأنتم تنظرون [:قوله  )١(
 عليـه الـصالة   ىواحدا بعد واحد لتعتـربوا وهـذا املـوت حقيقـي وإمنـا أحيـوا بـشفاعة سـيدنا موسـ              : أي] مث [:قوله  )٢(

  ")صاوي. ("توفوا آجاهلم املقدرة هلمسوالسالم لي
لتقييد باملوت وإال فالبعث يكون عن النوم أيضا كمـا قـال   أشار به إىل ما هو املراد من البعث هاهنا بقرينة ا ] أحييناكم[ :قوله  )٣(

اآلية فإنه كان عن نوم وقـد يكـون مبعـىن إرسـال الـشخص وهـو يف          ﴾ثُم بعثْناكُم  ﴿ .سبحانه وتعاىل يف شان أصحاب الكهف     
  ]علمية[ .القرآن كثري

يرتل عليهم بالليل عمود من نور يسريون يف ضـوئه  وكان يسري بسريهم وكانوا يسريون ليال وارا و       ] بالسحاب الرقيق  [:قوله  )٤(
  )أبو السعود. (ى وال تبلخستوثيام ال ت

  . مكثوا فيه أربعني سنة كما سيأيت بسطة يف املائدة"مصر" و"الشام"وهو واد بني ] هيف التي [:قوله  )٥(
ذكـره  ، م له وأنه لن يتصرف فيه إال بإذناستدل به على أن الضيف ال ميلك ما قد        ] ﴾وأنزلنا عليكم املن والسلوى   ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية[")اإلكليل. ("صاحب التحرير
كـان يـأتيهم   ½ : بإرسـال ريـح اجلنـوب بـه قيـل     : أي ¼سماينالـ والطـري   ½ :وقوله. ل األبيض عسشيء يشبه ال  ] نيبالترجن[ :قوله  )٧(

  ")صاوي. ("¼طري يشبهه½ : وقيل¼هو الطري املعروف½ : وقيل¼يطبخونه بأيديهم½ : وقيل¼مطبوخا
  ]علمية [.أشار به إىل ما هو املختار عنده وهو املشهور وعليه األكثرون وقيل عسل وطري يشبه السماين] الطري السماين[ :قوله  )٨(
  ]علمية[)"مجل. ("ن فيه اختصاراإشارة إىل أنه على إرادة القول وأفيه ] وقلنا[ :قوله  )٩(
  ]علمية[ .كما أشار إليه احلديث النبويع إجازة األكل منعوا عن التدخري أشار به إىل أم م] وال تدخروا[ :قوله  )١٠(
 :خار وقيل إن القطع بسبب متـين غـريه كمـا يـأيت يف قولـه تعـاىل      دهذا أحد تفسريين أن القطع بسبب اال] نهمعفقطع   [:قوله  )١١(

  )"مجل"، "صاوي". (]٦١: البقرة[﴾وِإذْ قُلْتم يا موسى لَن نصِبر علَى طَعاٍم واِحٍد﴿
 هنـا ويف األعـراف وحـذفها يف آل عمـران فـاجلواب أن مـا يف          ¼كـانوا ½إن قلـت مـا احلكمـة يف ذكـر           ] ولكن كانوا  [:قوله  )١٢(

  )"مجل"، "صاوي. ("¼مثل ما ينفقون½ : بقوله عليهالسورتني إخبار عن قوم انقرضوا وما يف آل عمران مثل منبه

 ١٢. احلقيقي8 ١٢. أي بشفاعة موسى8

 ١٢. يشري بتقدير القول إىل أنه معطوف على قوله وأنزلنا: ك١٢. مع ضم السني: ١٢. شيء يشبه العسل األبيض:

ٰ عثنْْْ ْ َ ْكم َ َُْۢ َْ
ْ

بْٰ ٰط   ت َِ
ٰر قن   ْ َ ْكمَ نوُْ َْْٰۤك 

كُمبعثْٰن 
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َيظلمون ُ ِ ْ َذْ قلنا﴿ )١( الن وباله عليهم﴾)۵۷( َ ْ ُ ِ ن التيه)٢(﴾َ روجهم  بعد  م هلم  ْادخلو﴿ .خ ُ ُ َ  ذه ال يةاْ َْ ْ َ  بيت املقدس أو ﴾ِِ
ُف لواأرحيا ﴿ ُ َ من ا حيث شئتم رغداَ َْ ْ ْ َِ ُ َِ ر فيه ﴿﴾ْ ُخلوْوادحج واسعا ال  َ الباباُ َ ًسجدا بابها ﴿: أي﴾ْ ْوقولو ﴿)٣(﴾ منحننيُ  ُ  ﴾اُ
ْ غِ  أن حتط عنا خطايانا ﴿:﴾ أيِ حطٌة ﴿)٤(مسألتنا ْ راءة بالياء والتاء مب﴾  ول فيهما ﴿ينق ويف   )٥(َ كمللمفعا 

يد المحسن   َوسنز ِ ِ ْ ُ َْ ُ ِ َ وابا  با)٦(﴾)۵۸(  َ ِفبدل الذ﴿ ثلطاعة   َ  َ ْ ظَلموَ ُ َ ْقوًال غ ْ  الذي قيل ل م  ﴿)٧(﴾ منهمايَن ُ ََ ِ ِ َ َ َ وا  ْ حبة يف : ل﴾ فقا
ون   استاههم ﴿ ز وا  عرة ود حف ي خل َف نزشع َ َلنا َ ْع َ  الذ ظلَمو)٨ (ْ ُ َ يَن ِ   ...........................................﴾اَ 

                                                
  ]علمية[ .إشاره إىل دفع ما يتوهم كيف يظلم اإلنسان على نفسه وتقرير الدفع ظاهر وفيه ]وباله عليهم[ :قوله  )١(
 أجيـب بأنـه صـرح هنـا بالفاعـل إلزالتـه اإلـام        ¼وإذ قيـل ½ ويف األعـراف  ¼وإذ قلنـا ½إن قلت ما احلكمة يف ] وإذ قلنا  [:قوله  )٢(

 وأجيب بأن الدخول مقـدم  ¼سكنواأ½ : ويف األعراف¼لوادخأ½ : قال هنا¼أدخلوا½ :وقوله. وحذفه يف األعراف للعلم به مما هنا     
 حسب الترتيـب الطبيعـي وقـدم هنـا دخـول البـاب       ى يف املتأخرة عل  فذكر الدخول يف السورة املتقدمة والسكىن       السكىن ىعل
 :ه ألن ما هنا هو األصل يف الترتيـب وعكـس فيمـا يـأيت اعتنـاء حبـط الـذنوب وقولـ              ؛ وعكس يف األعراف   ¼حطة½ : قوله ىعل
 ألن األكل منها إمنا يكون بعد الدخول فحسن الترتيب ومل يأت بالفاء يف األعراف بـل أيت بـالواو لتعـبريه       ؛ أيت بالفاء  ¼فكلوا½

 وهو جبامع األكل فلم حيصل بينهما ترتيب فلذا أيت بالواو خبالف الدخول فيعقبـه األكـل عـادة فلـذلك أيت               ¼اسكنوا½هناك  
. فه مـن األعـراف واجلـواب أن القـصة ذكـرت هنـا مبـسوطة وهنـاك خمتـصرة             ذ وح ¼رغدا½هنا   ذكر   ¼رغدا½ :وقوله. بالفاء  

  ) ملخصا"صاوي("

  )"كرخي". ( متواضعني: احلال أيعلى نصبه ¼سجدا½ أن أشار إىل] نينمنح [:قوله  )٣(
  )"صاوي". ( أن حطة خرب حملذوف قدره املفسر عليه الرمحةإشارة إىل] مسألتنا [:قوله  )٤(
 وحكمة ذلك أنه هنا أسند القول لنفسه فهو يغفر ¼تئاخطي½ األعراف فيقرأ  خطايا هنا باتفاق القراء وأما يف     ]  [:قوله  )٥(

  ")صاوي. (" الفعل للمجهول فعرب جبمع القلة بىنفالذنوب وإن عظمت فناسب التعبري خبطايا الذي هو مجع كثرة ويف األعرا
 هنا وحذفها يف األعراف وأجيب بأنه ملا تقدم أمران كان ايء بالواو       ¼وسرتيد½لواو يف   إثبات ا ] وسرتيد احملسنني  [:قوله  )٦(

 كل واحد من ىمؤذنا بأن جمموع الغفران والزيادة جزء واحد موع األمرين وحيث تركت الواو أفاد توزيع كل واحد عل            
  )"ويصا". (¼ادخلوا½ مقابلة القول والزيادة يف مقابلة ران يففاألمرين فالغ

 وذكرهـا يف األعـراف   ¼منـهم ½ ألنه ذكرها يف األعراف والقصة واحدة وإن قلـت ملـا مل يـذكر هنـا     ؛قدرها هنا ] منهم [:قوله  )٧(
 ¼منـهم ½ فـذكر لفـظ   ¼ أمةىومن قوم موس½ : حيث قال¼من½ التخصيص بلفظ ى علاب بأن أول القصة يف األعراف مبين     فاجلو

  )"صاوي". (خرا ليطابق اآلخر األولآ
 ألن اإلنزال يفيد حدوثه يف أول األمر واإلرسـال يفيـد تـسلطه علـيهم     ؛¼أرسلنا½ ويف األعراف   ¼أنزلنا½ذكر هنا   ] فأنزلنا [:قوله  )٨(

  )"صاوي". (واستئصاهلم بالكلية وهذا إمنا حيدث يف آخر األمر

 شكرا هللا على ما أنعم به من عليهم الفتح وأنقذهم : ك١٢. قرية قريب من بيت املقدس:

التيه
من 

 .
١٢ 

١٢أي راكعني8  ك١٢. جمزوم يف جواب األمر: ١٢. فعلة من احلط كاجللسة:

 ك١٢. بالنون كما هو من التفسري بكال القرأتني وقرأة الباقني متعلق 8

 ص١٢. أي أدبارهم8

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

عرية
ــ ش

نــ
 

إْ ٰو
ْ ًُ ْ

ٰخطُْ ْكمٰيَ ُ
ْْْْْ

ْْ

كمٰيخط  ٰ
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ع الظا ر مبا ضفيه و ع ا و ملضمر  م ح شـأم ضه ًرِجزا﴿ )١(تقبيلغة يف  ونـا )٢( عـذابا﴾ْ ْمـن الـسماء بمـا  ـانو﴿ع طا ُ َ َ َِ  َ َ  ْفـسقونا  ُ ُ َ 
ن الطاعة فهلك منهم: بسبب فسقهم أي﴾)۵۹( روجهم  ع  ون أ)٣(خ ر َولفا أو أقل ﴿ سبع يف ساعة  ْإذ استس   ﴿ك﴾ اذ َ ْ ِ ِ

ِلقوم ﴿ )٤(ياطلب السق : أي﴾ُمو   ْ َ وا يف التيه ﴾ِ َفقلنا ا ب  عـصاك﴿عطش وقد  َ َ  ِْ ْ َ ُ َالحجـر)٥( َ َ َ ر ﴾ْ و الـذي  فـ و بـه  بثـو )٦(هـ
رأ ع  ر كخفيف  رجل رخام أو كذا بم ربه  لس ا ْفا فجرت﴿فـضن  َ َ َ ًمنـ  اثنتـا عـ ة ع نـا﴿ انـشقت وسـالت ﴾َ ْ ُ َْ ََ َ ْ َ َ ْ  بعـدد ﴾ِ
ٍقد علم  ل أناس﴿األسباط  َ ُْ  َُ ِ َ ْم ب م﴿منهم  سبط )٧(﴾َ ُ َ َ ْ ركهم فيـه غـريهم﴾  ربهم فـال  ع  و يـش  شـ ْ لـو﴿ وقلنـا هلـم )٨(ضـم ُ ا ُ
ْوا بو َُ ْ ْر ق اهللاِ وال  عثواِ من اَ َ  ْ َ َ َ ِ َ    األرض مْفسدْ ينِ َِ ِ ُ ْ ر املثلثة أفسد )٩(  حال مؤكدة لعاملها﴾)۶۰( ِ ى  ن  بكس  عث ْذْ قلتم﴿م ُ ْ ُ ِ َ

                                                
 يناسـبه تعظيمـا   ضمر يكـون لفوائـد ويقـدر يف كـل موضـع مبـا      أشار به إىل أن وضع الظاهر موضع املـ      ] تقبيح شام [ :قوله  )١(

يـة   اآل﴾حزب الـشيطان أولئك حزب الشيطان أال إن ﴿: أو حتقريا كقوله.  اآلية﴾أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا   ﴿: كقوله
  ]علمية [.أو إزالة لبس أو غري ذلك كما هو مبسوط يف اإلتقان

راد من بني معانيه بقرينة املقام وإال فقد جاء مبعىن الرجس وعبادة األوثان وغريمهـا كمـا    أشار به إىل ما هو امل      ]عذابا[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.يف القاموس

 عليه وسلم فإنه رمحـة هلـم مـن     اهللا تعاىلى فالطاعون عذاب هلم خبالف األمة احملمدية صل:أي] إخل... فهلك منهم  [:قوله  )٣(
  ")روح البيان "،"صاوي. ("مات به أو يف زمنه كان شهيدا

أشار به إىل أن السني للطلب كما يدل عليه املقام فإم يشكوا له بقـوهلم مـن لنـا باملـاء كمـا ورد بـه         ] طلب السقيا [ :قوله  )٤(
  ]علمية [.بعض اآلثار

تقـدان   عليه الصالة والـسالم وهلـا شـعبتان ت   ى طول سيدنا موس ىوكانت من آس اجلنة طوهلا عشرة أذرع عل       ] بعصاك [:قوله  )٥(
  وصـلت إىل يف الظلمة نورا محلها سيدنا آدم عليه الصالة والسالم معه من اجلنة فتوارثها األنبياء عليهم الـصالة والـسالم حـىت        

  ")صاوي "،"مجل. (" صلوات اهللا وسالمه عليهماى شعيب فأعطاها لسيدنا موسناسيد
  ]علمية [.ة عصا للعهدأشار به إىل أن الالم للعهد كما أن إضاف] هو الذي فر[ :قوله  )٦(
 فكانت كل عني تأيت لقبيلة وأعظم من هذه املعجزة نبع املـاء مـن أصـابع رسـول اهللا     :أي] إخل... قد علم كل أناس  [:قوله  )٧(

  ")صاوي"، "روح البيان. (" عليه وسلم اهللا تعاىلىصل
ا روي أنه لكل سبط عني من اثـنىت عـشرة عينـا    الختصاص مللافة هاهنا  أشار به إىل أن اإلض     ]فال يشركهم فيه غريهم   [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.ال يشركه فيها غريه
 ﴿ثُـم ولَّيـتم   : ألن معناها قد فهم من عاملها وحـسن ذلـك اخـتالف اللفظـني كمـا يف قولـه      :أي] حال مؤكدة لعاملها  [:قوله  )٩(

ِبِريندكرخي. ("]٢٥: التوبة[﴾م("  

?
 مد١٢.متييز? ك١٢. هو كغراب حجر أبيض رخوا

?
 ك١٢. مجع سبط وهو ولد الولد

ــ ــ ــ ــ ــ ـن

جل
ـــ ر
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َ لن  ص    ِ ْ َ طعَع  َ  وع منه: أيٍ﴾امَ ٍواحد﴿ )١(ن  وى ﴾ِ ن وا و ا لسل و مل َفادع لنا ربك ي ج لنا﴿ه َ َُ َْ ِ ْ ُ َ  َ ْ ُمما تنبت ﴿)٢( شيئا ﴾َ ِ  ُ ِ
ِاألرض من ُ ْ ِ قل ا وقثآـَب﴿ن   للبيا﴾َ َ َ ِ Òَِ ا وفوم ا ْ َِ ُ َوعدس ا و صل ا﴿)٣( حنطتها ﴾َ َ َِ َ َ َِ َ َقال  َ و ﴿ َ ِأ س بدلون الذي م﴾هلم   َ ُْ ِ ْ َ َ   َ ُو  َ

ْأد   س ﴾َ َبالذي  ُو﴿خ أ ِ ٌ خ ْ  ِ  رف أي﴾َ وا فـدعا اهللا فقـال تعـاىل، تأخذونه بدلهأ:ش أ ر وا أن  زة لإلنكار فأ جعـ وا ي ب  :هلم
ْا بطو﴿ ُ ِ وا ﴾اْ ز ل ا ًم ا﴿ن ْ ن األمصار﴾ِ ُف ن َ كم﴿ )٤(م   ِ ْما س لتم﴿ فيه ﴾َ ُ ْ َ َ ن النبات ﴾  ْو بت﴿م  ِ َُ ُعَلي م الذلة﴿ جعلت ﴾َ   ُ ِ ْ َ﴾ 
وان الـذل ُوالمــسكنة﴿هلــ وا َ َ ْ َ ْ ر: أي﴾َ ر ا لفقـ أ ي الزمــة )٥(ثــ زي  ون وا ن ا فهــ  خلـ لــسك زوم هلـمــ وا أغنيــاء  لــم وإن كــا ن
روب لسكته )٦(الدرهم َوبآ﴿ملض ا وا ﴾َ َ غضب من اهللاِ ذلك﴿جعـ ر ٍِ  َ َ َ رب والغـضب :يأ ﴾ِ ْبـ ن م﴿لـض ا ُ  َ  بـسبب :يأ ﴾ِ
ْ انو﴿أم  ُ َيك ون  اَ ُ ُ ْ ُو قتلون  )٧(  اهللاَِ ُ ْ َ ريا وحيىي   )٨(﴾َ كز َ  غ ْ  الحق﴿ ك ْ ِ َ ْذلك بما عصو﴿ ظلما :يأ  )٩(﴾ِ َ َ َ ِ َ ْو انو اِ ُ َ  ا 

َ عتدون ُ َ ْ ي﴾)۶۱( َ   ...............................................................ص يتجاوزون احلد يف املعا
                                                

 مع أما اثنان فأجاب املـراد وحـدة النـوع الـذي هـو الطعـام       ¼واحد½ال كيف يقولون  جواب عن سؤ  ]  نوع منه  :أي [:قوله  )١(
  ")صاوي"، "مجل. ("املستلذ

  ]علمية [. يشري إىل أن من للتبعيض واملفعول مقدر]شيئا[ :قوله  )٢(
  ]علمية [. ملخصاائي ومجاعةهو الثوم وبه قال الكسأشار به إىل ما هو املختار عنده وعليه أكثر الناس وقيل ] حنطتها[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إىل وجه تنكري املصر كما هو قراءة العامة بالتنوين ألن العلم إذا نكر صرف] من األمصار[ :قوله  )٤(
  ]علمية [. أشار به إىل حذف املضاف ألن حقيقة الفقر قد ينفك عنهم]أثر الفقر[ :قوله  )٥(
 حـذف  ىلعبـارة مقلوبـة وحقهـا أن يقـول لـزوم الـسكة للـدرهم املـضروب والكـالم علـ             هذه ا ] إخل... لزوم الدرهم  [:قوله  )٦(

 الدراهم ويف املصباح والسكة بالكسر حديد منقوشـة  ىلزوم أثر السكة وأثرها هو النقش احلاصل من طبعها عل: املضاف أي 
  ")مجل. ("تطبع ا الدراهم والدنانري واجلمع سكك مثل سدرة وسدر

  ")صاوي. (" ونبينا صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيى وعيسى ا موسى املعجزات اليت أت:أي] اهللا  [:قوله  )٧(
قـال ابـن   ") صـاوي ". (أقاموا سـوقهم وورد أم قتلوا يف يوم واحد سبعني نبيا عليهم الصالة والسالم      ] ويقتلون [:قوله  )٨(

 عنه مل يقتل قط من األنبياء عليهم الصالة والسالم إال من مل يـؤمر بقتـال    عنهما واحلسن رضي اهللا تعاىلعباس رضي اهللا تعاىل 
ِإنـا لَننـصر   ﴿ : وقولـه ]٦١: البقـرة [﴾ويقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر الْحق﴿ :وكل من أمر بقتال نصر فظهر أن ال تعارض بني قوله تعاىل         

 ]١٧٢-١٧١: والصافات[﴾سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني ِإنهم لَهم الْمنصورونَ     ولَقَد  ﴿ : وقوله تعاىل  ]٥١: املؤمن[﴾رسلَنا
  ")روح البيان. ("صورن ممع أنه جيوز أن يراد به النصرة باحلجة وبيان احلق وكل منهم ذا املعىن

 أن لـسالم ال يكـون إال بغـري احلـق وإمنـا ذكـره إشـارة إىل       من املعلـوم أن قتـل األنبيـاء علـيهم الـصالة وا     ] بغري احلق  [:قوله  )٩(
  ")نور العرفان. ("اعتقادهم موافق للواقع فهم يعتقدون أنه بغري احلق كما هو الواقع

?
 ق١٢.من للتبعيض 

 ١٢. أو اهللا  ?

?
 ق١٢.إذا خرج منه ط منهيقال هبط الواد أي إذا نزل به وهب
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رره منو﴿تأكيد ـ لل)١(كو ْإن الذ  ُ َ يَن ِ ن قبل﴾ا  ِ ْوالذ  ادو﴿ )٢(م باألنبياء  ُ َ يَن ِ ود﴾اَ   ﴾)٤( ﴿ )٣(ليه هم ا
ود أو النصارى  ن ا ليهطائفة  من﴿م َمن  َ ِباهللاِ واليوم﴿ مـنهم ﴾َْ ْ َ ْ ن نبينـا﴾َ ًوعمـل صـالحا﴿ )٥( مـ يف ز ِ َ ََ ِ ريعته﴾َ  )٦(بـش 

ْفَل م أجر ُم﴿ ُْ ْ َُ واب أعماهلم :يأ ﴾َ ْعِند رب م وال خوف عَلي م﴿ث  ْ ِْ ْ َِ ٌ َ َ َ  َ َ وال  ُم يحزنونَ ُ َ َْ ْ َ ي يف ضمري آ﴾)۶۲(  َ ن  ع رو من وعمل لفظ  م
ر ﴿َووفيما بعده معناها ﴿ ْإذْ أخذنا ميثاقكمك﴾ اذ ُ َ َِ ِ َ َْ وراة ﴿َ َرفعنـا فـوقكم الطـور ﴿)٧(﴾ قـدَولتـ﴾ عهدكم بالعمـل مبـا يف ا َ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ﴾

وهلا وقلنا)٨(اجلبل ن أصله عليكم ملا أبيتم  قب اقتلعناه  ْخذو﴿ )٩(م ُ ٍ ما  قـوةاُ  ُ ِ ْواذْ و﴿ جبـد واجتهـاد ﴾َ ُ ِ مـا فيـ اُ ِ َ﴾ 
َلعلكم تتقون﴿بالعمل به  ُ  َ ْ ُ  َ ي ﴾)۶۳( َ ُثم  تول تم﴿ص النار أو املعا ْ  َ َ رضتم ﴾ُ َمن  عد ذلك﴿ع أ ِ  ْ ن الطاعـة ﴾َ َفَلـوال ﴿ع امليثاق  ْ َ

                                                
  ")مجل. ("¼ذلك½ اسم إشارة وهو لفظ :أي] وكرره [:قوله  )١(
  ")صاوي". ( عليه وسلم اهللا تعاىلى قبل بعثة النيب حممد صل:أي] من قبل [:قوله  )٢(
 أنه عرباين فعـرب فأصـله   ى أنه عريب وأما على مسوا بذلك لرجوعهم من عبادة العجل عل      من هاد إذا رجع   ] هم اليهود  [:قوله  )٣(

  )"صاوي"، "مجل. ("يهوذا اسم أكرب أوالد يعقوب عليه الصالة والسالم فأبدلت املعجمة مهملة
 كلمة ى عليه الصالة والسالم على ألم نصروا سيدنا عيس؛ مسوا بذلكىمحرمجع نصران والياء للمبالغة كأ]  [:قوله  )٤(

  ")صاوي"، "بيضاوي. (" عليه وسلم وقيل نسبة لناصرة قرية بالشام اهللا تعاىلىكما مسي األنصار أنصارا لنصرته صلاحلق 
 فمـا وجـه   ¼مـن آمـن بـاهللا   ½ :قال يف آخرهـا  و¼إن الذين آمنوا½: جواب عما يقال كيف قال يف أول اآلية] يف زمن نبينا   [:قوله  )٥(

 على التحقيق يف زمن الفترة مثل حبريا الراهب وأيب ذر الغفاري ¼إن الذين آمنوا½التعميم مث التخصيص وحمصل اجلواب أنه أراد 
ركه كأنـه   عليه وسلم ومنهم من مل يد اهللا تعاىلىورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وقس بن ساعدة فمنهم من أدرك النيب صل     و

 ى عليه وسلم والذين كانوا على الـدين الباطـل املبـدل مـن اليهـود والنـصار       اهللا تعاىلى حممد صلةقال إن الذين آمنوا قبل بعث   
  ")خازن"، "صاوي"، "مجل. ("همرم أجه عليه وسلم فل اهللا تعاىلىني من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر ومبحمد صلئوالصاب

 لتلك اآلثـار وإن كـان ذلـك العامـل مؤمنـا بـه عليـه         عليهشريعة غريه ال يكون مرتبابإشارة إىل أن العمل    فيه  ] بشريعته[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.الصالة والسالم

  ")مجل. (" أن اجلملة حاليةإشارة إىل] قد [:قوله  )٧(
اسـم لكـل جبـل وقيـل املـراد هـو        أشار باإلطالق إىل أن املراد من الطور هاهنا هو جبل من اجلبال إذ الطور        ]اجلبل[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جبل معلوم هو جبل املناجات فالالم للعهد
 عليه الصالة والسالم التوراة ى سيدنا موسى مقول لقول حمذوف وحاصل ذلك أن اهللا ملا أت¼خذوا½ أن إشارة إىل] وقلنا [:قوله  )٩(

فرفع اهللا جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه سحابة قدر قامتهم  أبوا من قبول التوراة ومن السجود وأمرهم بالسجود شكرا هللا تعاىل
  ")صاوي. (" اآلن مث ملا رفع عنهم أبوا نصف اجلبهة األيسر فصار ذلك فيهم إىلى قدرهم فسجدوا علىوكان عل

?
? ص١٢. أي اسم اإلشارة

 ١٢. من هاد إذا رجع مسوا به لرجوعهم من عبادة العجل

?
ك١٢ رفعنا فهو حال مثلهعطف على

?
 ك١٢. متعلق بأعرضتم 

ٰوالن ْ ْ ٰ َب  ْ َ والـــصي َ  ِ ِ
ٰاال  ْ ِِ ِ

ْْ
ْْ

ٰت ـــن ۤ ْ ْكمَ ُ ْ
ْْۢ ِْٰ
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ُفضل اِهللا عَليكم ورحمت  ََ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ ََ كنتم من﴿ أو تأخري العذاب )٢(وبةلت  با)١( لكم﴾ْ  ُ ْولقد﴿ )٣( اهلالكني﴾)۶۴(ُ َ َ  الم ﴾َ
ُعلمتم﴿قسم  ُ ْ ِ رفتم﴾َ ْالذ اعتدو﴿ )٤(ع  َ َ َْ ين ِ ْمنكم    السبِت﴿ جتاوزوا احلد ﴾ا  ْ ِ ُ م عنه وهم أهل ك بصيد السمك وقد ينا﴾ِ
ْفقلنا ل م كونو﴿ )٥(أيلة ُ َُ ْ ُ َ َْ ً دة )٦(اُ َ َ ن﴾)۶۵(ِ و)٧(ي مبعد وا بعد ثالثـة أيـام هان فكا  تلـك :يأ ﴾﴿هلك و

وبة  َن اًال﴿لعقا وا)٨( عربة مانعة﴾َ ن ارتكاب مثل مـا  عملـ  َلمـا بـ ْ  يـدي ا ومـا خلف ـا﴿ )٩(م ََ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ  لألمـم الـيت يف زماـا : أي﴾ 
َوموعِظة للمتق  ﴿وبعدها  َِ  ُ ْ  ً َ ْ ر)١٠( اهللا﴾)۶۶( َ وا بالذ ك و ون؛خص ر ﴿َوف غـريهم ﴿  خبـال بهاملنتفع ألم ا َإذْ قـال كـ﴾ اذ َ ِ

ِمو   لقوم  ْ َ ِ و اهللا أ لـوه أ ﴾ وقد قتل هلم قتيل ال يدرى قاتله وسأُ ْ  يـ مركم أن ِ إن اللـ﴿ن يبينـه هلـم فـدعاه  عن يـد ََ ْ ُ ُ ُ ْ َ
                                                

  ]علمية [.أشار به إىل حذف املتعلق للربط بالسابق] لكم[ :قوله  )١(
  ")صاوي. (" هذا يف حق الكافرين¼تأخري العذاب½ :لههذا يف حق املؤمنني وقو] بالتوبة [:قوله  )٢(
وجـه إرادتـه منـه    و أشار به إىل ما هو املراد من اخلسران وإال فهـو يف األصـل ذهـاب رأس املـال أو نقـصه        ]اهلالكني[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.ظاهر
فعول واحـد مـع عـدم جـواز حـذف اآلخـر يف       رفة بقرينة االقتصار على مبه إىل أن العلم هاهنا مبعىن املع أشار  ] عرفتم[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.باب علمت
وكانت هذه القصة يف زمن سيدنا داود عليه الصالة والسالم واحلاصل أن سبعني ألفـا مـن قـوم سـيدنا داود        ] يلةأأهل   [:قوله  )٥(

أن حـرم علـيهم اصـطياد الـسمك      ب عند العقبة يف أرغد عيش فامتحنهم اهللا تعاىل¼يلةأ½ ىعليه الصالة والسالم كانوا بقرية تسم 
 وجه املـاء ويف باقيهـا مل جيـدوا شـيأ مث     ىت وأحل هلم باقي اجلمعة فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة عل    بيوم الس 

اجلـداول فـسدوا عليـه    يف إن إبليس علمهم حيلة يصطادون ا فقال هلم اصنعوا جداول حول البحر فإذا جـاء الـسمك ونـزل       
م السبت فافترقوا ثالث فرق فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك واصطادوا وأكلوا فمسخوا قردة ومكثوا ثالثـة أيـام مل   وخذوه يف غري يو 

 وجنا الفريقان اآلخـران النـاهون   يأكلوا ومل يشربوا مث ماتوا وأما ما وجد من القردة اآلن فلم يكونوا من ذريتهم بل خلق آخر        
 هذه األمة كمـا  ى بين إسرائيل ولكن احليلة الشريعة ليست حبرام عل يلة حرام على  علم ذه القصة أن احل    ] تنبيه. [والساكتون

  ")نور العرفان"، "خازن"، "صاوي"، "مجل. ("صرح يف الفقه
  ")صاوي"، "مجل. ("هذا أمر تسخري واملراد بالقول تعلق اإلرادة] إخل... فقلنا هلم كونوا [:قوله  )٦(
  ]علمية [.بعاد املصدر املبين للمفعولء من اخلسؤ مبعىن اإلخلاسي أشار به إىل أن ا]مبعدين[ :قوله  )٧(
  ]علمية [. أشار به إىل أن املراد ماهو الزمه ألنه يف األصل قيد احلديد]عربة مانعة[ :قوله  )٨(
  ")صاوي. ("املماثلة يف مطلق املخالفة] مثل ما عملوا [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ف أشار به إىل أن املفعول حمذو]اهللا[ :قوله  )١٠(

?
  علىيدل  

وف
حملذ

سم ا
الق

.
? ك١٢

 ك١٢.بلد بني مدين والطور
?
 ك١٢. يف حديث عند مسلمماوال يكون للممسوخ نسل ك 

?
? مد١٢.امسه عاميل

 ك١٢.أي موسى

 ك١٢. متعلق بتجاوزوا? 



ٰالخ  ْْٗ ْيَن ْ ِ ِ
ْْ

َس  ْ ٰخْ ِ ٰفجعلنِ ْ َ َ َ اَ

ْ
ْٰٰ ۤ 
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ْتذبحو ُ َ ْ ْا   ة قالوَ ُ َ ًَ َ ً أتتخذنا  ُزوااَ ُ َ ُِ ز﴾ََ  ْقال أعو﴿ )٢( حيث جتيبنا مبثل ذلك)١( ا بناومه  ُ َ َ ع ُ﴾ذَ ِبالل ﴿متن أ َأن أ﴿ )٣(من﴾ِ َكون  َْ ُ
َمن زئني﴾)۶۷(ِ وا أ. )٤(ملسته ا زم علمفلما  ُقالو﴿ )٥(عنه  َ ادع لنا ربك يب   لنا ما   اَ ِ َ َ َْ َ ُّ َ  َ ُ َقال﴿ )٦(  ما سنها:يأ ﴾َ َ﴾ 
ٌ قول إن ا   ة ال فارِض﴿  اهللا:يأ ﴾ِ إن ﴿مو   َ ٌ َ َ َِ َ  ُ ُ ٌوال ب ﴿ )٧( مسنة﴾َ ْ ِ ٌوانـَع﴿ صغرية ﴾َ َب ْ  ذلك﴿ نصف ﴾َ ِ َ ور﴾َ ن ك املذ م 
ْفاْفعلو﴿ )٨(السنني ُ َ َ ما تؤمروناَ َ َْ ن ذحبها ﴾)۶۸( ُ ُقالو﴿)٩(م به  َ ادع لنا ربك يب   لنا ما لون ا قالاَ َ ََ ُ ْ َ ََ َ َْ َ ُ   َ ُ قول ِ  إن   ُ ُ ٌ إن ا   ة ص اء فاقع   َ َ ِِ َ ٌَ ْ َ َ َ َ ّ 
َلون ا ُ ْ رة  ﴾  ُ   ﴿لصفشديد ا َقالوا ادع لنا ربك يب   لنا ما   ﴿ تعجبهم :يأ )١١( ليها حبسنها  إ)١٠(﴾)۶۹(َ ِ َ َ َْ َ ُ   َ ُ َ َ ُ﴾  
َن الب  ِإ ﴿م عاملة   أ)١٢(ئمة سا  أ َ َ ر :يأ ﴾  وت مبا ذ ك جنسه ا َعَل نا﴿ملنع ودة ﴾ْ رته فلم تد إىل ا ملقص  ِ ن ﴿لكث ِإن  َ

َلم تدون َشاء اهللاُ  ُ َ ْ ُ ر األبد½يف احلديث   و إليها﴾)۷۰( َ وا ملا بينت هلم آ خو لم  يستثن َقال﴿ ¼ل ٌ إن   قول إن ا   ة ال ذلول َ ُ َ ٌ َ َ ِ َِ َ   ُ ُ  غري ﴾َ
                                                

  ")مجل. (" اسم املفعول أنه مصدر مبعىنأشار بذلك إىل ] بناامهزو [:قوله  )١(
وإمنا قالوا ذلك لبعد ما بني األمرين يف الظاهر ومل . ل وأنت تأمرنا بذبح بقرة  ي ألن سؤالنا عن أمر القت     :أي] مبثل ذلك  [:قوله  )٢(

  ")مجل. ("هيعلموا أن احلكمة هي حياته بضربه ببعضها فيخرب بقاتل
  ]علمية [.ن لفظ أعوذ متعد بواسطه منرة إىل أ إشا]من[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.لغةاملبا أشار به إىل أن نفي اجلهل هاهنا كناية عن نفي االستهزاء لغرض ]املستهزئني[ :قوله  )٤(
  ")صاوي. (" مفروض وحق ال هزل فيه:أي] أنه عزم [:قوله  )٥(
  ")مجل. (" يسئل ا عن اجلنس واحلقيقة غالبا¼ما½ أن  األوصاف وفيه إشارة إىلىواقعة عل فيما :أي] هاسنما  [:قوله  )٦(
  ")مجل. (" جدا حبيث ال تلد:أي] مسنة [:قوله  )٧(
 ذلـك وهـو   ى تقتضي شيئني فصاعدا فكيـف جـاز دخولـه علـ      ¼بني½ جواب ما يقال     أشار به إىل  ] املذكور من السنني   [:قوله  )٨(

ــِه فَِبــذَِلك :  وامــوع ومنــه قولــه تعــاىل املفــرد واملــثىنيــشار بــه إىلمفــرد وإيــضاحه أن ذلــك  ﴿قُــلْ ِبفَــضِل اللّــِه وِبرحمِت
 فمعنـاه بـني الفـارض    ]١٤: آل عمـران [﴿ذَِلك متاع الْحياِة الـدنيا﴾   : ﴿زين ِللناِس﴾ إىل قوله   :  وقوله ]٥٨: يونس[فَلْيفْرحواْ﴾

  ")كرخي. ("والبكر
  ]علمية [.بيان املوصولإىل  إىل أن العائد إىل املوصول حمذوف وبالثاين  أشار باألول]به من ذحبها[ :قوله  )٩(
 وعن علي رضي اهللا تعاىل عنه من لـبس  ]فائدة جليلة[. السرور لذة يف القلب عند حصول نفع أو توقعه ] تسر [:قوله  )١٠(

. ـم  ـا تسر الناظرين وي ابن الزبري وحممد بـن كـثري عـن لبـاس النعـال الـسود أل       ألن اهللا تعاىل يقول ؛نعال صفراء قل مهه   
  )١/١٥٠، "الكشاف"، "روح البيان("

 آتوا مبا يف السوال الثاين لكفت آتوا أوال بأي بقرة لكفت مث لو  بسببه وحيث شددوا شدد عليهم إذ لو         :أي] حبسنها [:قوله  )١١(
  ")صاوي. (" عليهمدفشدمث ما يف الثالث لكفت ولكن شددوا 

 هـذا التقريـر فلـيس هـذا     ىلف وإن السائمة ال تستعمل وعلـ عيل املقابلة وبدليل أن العاملة ت  غري عاملة بدل   :أي] أسائمة [:قوله  )١٢(
  ")مجل. ("السؤال تكريرا للسؤال األول

 ك١٢.بفتح النون والصاد املرأة بني احلدثية واملسنة? 

 ك١٢.بيان ملا? 

فرة
الص

ص 
خلو

وع 
 الفق

.
١٢  

?
 من

? ١٢.أي لو مل يقولوا إن شاء اهللا? 
 ١٢.قيل كناية عن املبالغة يف التابيد

ۤ ْ
ٰالج َ ل ْ ْ ِ َِْ

ْٗ ٰۢ
َُُْْٗٓ ْ

ْيَنظر       الن ِ َِْ
َ ٰ ش      َب َ ا    َۤ إ ْو

َْْْٓٗ

 ٰرينِظ الن
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ْتثي﴿ )١(لعمل مذللة با ِ َر األرضـُ ْ َ ول داخلـة يف اللزراع تقلبها ﴾ُ لنة واجلملة صـفة ذ َوال  ـس   الـ ث﴿ )٢(يفـلـ ْ َ َْ ِ ْ َ  األرض ﴾َ
زر ة املهيــأ َمــسلمٌة﴿ ةعــالل   َ وب وآثــار العمــل ﴾ُ ن ا لعيــ  َ شــية ال﴿مــ ون ﴾َِ ــا﴿لــ  َفي  وــا﴾ِ ُقــالو﴿ )٣(ل غــري  َجئــت اَ ْ ِ

ــالحق َ ب ْ وهــا)٥( نطقــت بالبيــان التــام)٤(﴾ِ وجــدوها عنــد ا)٦(فطلب  شــرتوها مبــلء مــسكها ذهبــا ف  لفــىت البــار بأمــه فا
ْفذبحو ا وما  ادو﴿ َُ َ َ َُ َ َ َا  ْفعلونَ ُ َ رة كانت أل½:  لغالء مثنها ويف احلديث )٧(﴾)۷۱( َ وا أي  جـو ذ بق حب ن شـددوا   أزل عـم و لكـ

ْوإذْ قتلتم ﴿ ¼أنفسهم فشدد اهللا عليهم ُ ْ َ َ ِ  )٩( ختاصمتم وتدافعتم: أيصل يف الدال يف األ فيه إدغام التاء﴾َ ْفسا)٨(َ
ٌفي ا والل  م ج﴿ ِ ْ ُ ُ َ َ ر ﴾ِ َما كنتم تكتمون﴿)١٠(مظه  ُ ُ ُْ َ ْ ُ رها وهذا ﴾)۷۲(    ن أ م  و أول القصة رـعتام ُفقلنا ا بوه﴿هاض و ُ ِ ْ َ ْ ُ  :يأ ﴾َ

                                                
  فعول مبعىن مفعول وإىل أن متعلقه احملذوف غري فال يطلب اخلرب وإىل أن  أشار به إىل أن ال مبعىن]غري مذللة بالعمل[ :قوله  )١(
  ]علمية [.هو العمل بقرينة السياق   
  ")صاوي. ("رية لألرضث ليست مذللة لعمل وال م فاملعىن:أي] فيداخلة يف الن [:قوله  )٢(
  ]علمية [.ىأشار به إىل أن املنفي هو اللون اخلاص بقرينة عدم صحة النفي على العموم كما ال خيف] غري لوا[ :قوله  )٣(
  ")صاوي. ("¼فطلبوها½ وال تلتبس فال تنايف بني اآلية وقول املفسر ى بصفات البقر اليت ال ختف:أي] جئت باحلق [:قوله  )٤(
م كفار فأجاب املفسر بـأن  أ اآلية وهو أن ظاهر مفهوم اآلية يقتضي ىجواب عن سؤال ورد عل] نطقت بالبيان التام   [:قوله  )٥(

  ")صاوي. ("بقاء املنعوت وهو جائزفيه حذف النعت مع 
  ]علمية[")مجل (".وفتشوا عليهاعنها إشارة إىل أن قوله فذحبوها مرتب على هذا املقدر أي حبثوا ] فطلبوها[ :قوله  )٦(
 يف الفـىت  ما قاربوا الذبح يعين قبل زمن الذبح فانتفاء املقاربة يف زمن التفتيش عليها وتوقف أم   :أي] وما كادوا يفعلون   [:قوله  )٧(

  ")مجل. ("بيعها ألجل الزيادة يف مثنها اخلارجة عن العادة
الـصالة والـسالم    عليه ىتيتم موسأ وا وإذ قتلتم نفس: ألنه أول القصة أي؛هذا مؤخر لفظا مقدم معىن] إخل... وإذ قتلتم  [:قوله  )٨(

 ألن الغـرض إمنـا هـو    ؛ ومل يقدم لفظا¼إخل... كمإن اهللا يأمر½ : عليه الصالة والسالمى فقال موس  اهللا تعاىل  وسألتموه أن يدعو  
 عليه وسلم لرضاهم بفعل أولئـك   اهللا تعاىلى اليهود املعاصرين لرسول اهللا صلذبح البقرة للكشف عن القاتل وأضيف القتل إىل  

إسرائيل وقت قتـل   واذكروا يا بين ة الذي بوجوده تنتفي احلياة واملعىنينلوجود القتل فيهم والقتل نقض الب    وخوطبت اجلماعة   
  )"روح البيان"، "مجل"، "صاوي. ("أسالفكم نفسا حمرمة

 : أي¼فيهـا ½ :له على خصمه وقولهعتخاصمني يدفع القتل عن نفسه وجي ألن كل واحد من امل  ؛عرب بالتفاعل ] وتدافعتم [:قوله  )٩(
  ")مجل. ("يف شاا

ن معناه حتريك الشيء من الداخل إىل اخلـارج بـل مبعـىن مظهـر      أشار به إىل أن خمرجا ليس مبعىن احلقيقي فإ        ]مظهر[ :قوله  )١٠(
  ]علمية [.جمازا ألن اإلخراج يلزمه اإلظهار

 ١٢.أي ميسرة بالعمل الذلول من الذل ضد الصعوبة= 

 ك١٢.بتشديد الراء ضد العاق? 

 ع



 ع

ْ
ٰالئ  ْ َن  ْ

ْْ
ْرءتم     َ فاد  ً ُ ْ َ

ْ ْْْ
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َببعِض ا﴿القتيل  ْ َ رب بلساا﴾ِ رما قتلين فالن وفالن البين :  وقال يــيفح أو عجب ذنبها )١( فض  فحعمه ومات 
َكذلك﴿: قال تعاىل ،املرياث وقتال  ِ ِيحي﴿ )٢( اإلحياء﴾َ ْ ْ الل  المو  يـُ َ يكم  )٣(ُ ْوير ُ ِ ُ َلعلكـم  عقلـون﴿ دالئل قدرتـه ﴾َ ُ ِ ْ َْ ُ  َ َ 

ون أ﴾)۷۳( رون  فتعلم تتد ون  ب وس كثرية فتؤ س واحدة قادر   إحياء  منن القادر   إحياء  نف ع نف ْثم  قست ﴿ع َ َ ُ
ُقلوبكم ُ ُ ق  أيها ا﴾ُ ول ا ن  حلود صلبت  قب ع َمن  عد ذلك﴿ )٤(ليه ِ  ْ ن اآليـات ﴾َ ن إحياء القتيل ومـا قبلـه  ور  مـ املذ م ِف ـ﴿ك َي ـَ
ِ الحجارة َ َ ِ ْ وة ﴾َ ًأو أشد قسوة﴿لقس يف ا ََ ْ  َ َ ِإن من الحجارة   َو﴿ )٥( منها﴾َْ  َ َ ِ ْ َ ِ ُلما يتفجر  ِ  ََ َ َ و َ َمن   ُ ْ ِإن م ِ ُن ا لما  شققِ    َ َ َ َ  فيه إدغام ﴾ْ

ُفي ج ﴿التاء يف األصل يف الشني  ُْ َ ُمن   َ ْ َالماء  ِ َمن ا  ِ إن   َو ْ ْ ُلما ي بط ِ ِ ْ َ َ و﴾َ ن  عل ي ل  ِمن خشية الل ﴿ )٦(سفل إىل  م ِ َ ْ َ ْ وبكم )٧(﴾ِ قل و
                                                

احلكمة يف ذلك أنـه حمـل حيـاة ابـن     ويع اخلالف نو إشارة لت¼أو عجب ذنبها½ : ألنه حمل الكالم وقوله :أي] بلساا [:قوله  )١(
  )"خطيب"، "صاوي. (" فالن وفالن مث مات حاال يف مكانهىنقتل  وقام وأوداجه تشخب دما فقال: أي¼ييفح½ :آدم وقوله

  ]علمية [.أشار به إىل تعني املشار إليه بقرينة السياق] اإلحياء[ :قوله  )٢(
ء مثـل   إحيـا ى ألنه نعت ملصدر حمـذوف تقـديره حيـي اهللا املـوت    ؛ نصب حمل يف¼كذلك½] ىكذلك حيي اهللا املوت   [:قوله  )٣(

 يوم القيامة كإحيـاء هـذا القتيـل    ى للموتن إحياء اهللا تعاىلأ كذلك اإلحياء يعين الدنيا إحياء  :ذلك اإلحياء فيتعلق مبحذوف أي    
املشاهد يف الدنيا فال فرق بينهما يف اجلواز واإلمكان فالغرض مـن هـذا الـرد علـيهم يف إنكـار البعـث وهـذا يقتـضي أن هـذا            

 : هـذا يكـون قولـه   ى ألـم أهـل الكتـاب يقـرون بالبعـث واجلـزاء فعلـ       ؛وهم العرب ال مع اليهوداخلطاب مع منكري البعث   
  ")مجل. ("ن بين إسرائيل تأملامعترضا يف خالل الكالم املسوق يف ش] ٧٣: البقرة[إخل ... ﴾ اللّه الْموتىىكَذَِلك يحِي﴿

ة تبعيـة حيـث شـبه عـدم اإلذعـان بالقـسوة       ي اسـتعارة تـصرحي  ¼قـست ½ أن يف  أشار بذلك إىل  ] ت عن قبول احلق   بصل [:قوله  )٤(
 مل تـذعن فلـم تقبـل املـواعظ     جبامع عدم قبول التأثري يف كل واستعري اسم املشبه به للمشبه واشتق من القساوة قست مبعـىن             

  ")صاوي. ("ومل تؤثر فيها
 يف نسبة التفـضيل إليهـا واملفـضل عليـه حمـذوف       ألن اإلام حصل؛ منصوب على التمييز  ¼قسوة½ أن   إشارة إىل ] منها [:قوله  )٥(

 أبـو حيـان أـا للتنويـع مبعـىن أن قلـوم علـى قـسمني قلـوب           واختـار ¼بل½  للتخيري بالنسبة إلينا أو مبعىن    ¼وأ½و  للداللة عليه   
داود عليـه  ن لـسيدنا  ني وقـد ال ي ألنـه قابـل للتلـ   ؛ أشد قسوة منها ومل تشبه باحلديد وإن كان أصلب     كاحلجارة قسوة وقلوب  

  ")كرخي. ("¼إخل... وإن من احلجارة½ :لل األشدية بقولهعالصالة والسالم و
  ")صاوي. ("ة اهللاي أسفل إال من خش كجبل الطور وورد ما من حجر يسقط من علو إىل:أي]  سفليرتل من علو إىل [:قوله  )٦(
 ومـن قولـه   ]٤٤: اإلسراء[ن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه﴾﴿وِإ: أخذ أهل السنة من ذلك ومن قوله تعاىل] من خشية اهللا  :قوله  )٧(

 ويـسبحه  ن كـل شـيء يعـرف اهللا تعـاىل    أ ]٤١: النـور  [اآليـة ... ﴿أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من ِفي السماواِت والْأَرِض﴾      : تعاىل
  ")يصاو"، "روح البيان. ("وخيشاه إال الكافر من اإلنس واجلن

?
 ك١٢. متعلق باألفعال السابقة 

ٰ ْْٰ ِْٰت     ٰي

ْْۢ َْٰ
ٰن ْاال َ  ُرْ

ُٓ 

] 
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ع ر وال تلني وال  ختشال تتأ َوما الل   غافل عما  عملون﴿ )١(ث َُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ُِ راءة بالتحتانيـة وفيـه ﴾)۷۴( َ وقتكم ويف  ركم  قـ وإمنا يؤ لـ خ
ن اخلطاب  َفتطمعون َأ﴿عالتفات  ُ َ ْ َ ون ﴾َ ْأن يؤمنو﴿من أيها املؤ ُ ِ ْ ود:يأ )٢(﴾ا َ َْ كـم  ﴿ )٣(ليه ا ٌوقـد  ـان  يـقُ ِ َ ََ َ ْ  )٤( طائفـة﴾َ

ْمن م﴿ ُ ْ ِ سمعون الل ﴿ أحبارهم ﴾  َ ُْ َ وراة ﴾َ َ ثم  ي ﴿لت يف ا ُ َفون ُ ُمن  عد ما عقلوه﴿ يغريونه ﴾ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ وه ﴾ِ َو ُم  عَلمون﴿فهم  ُ ْ َْ َ 
زة رـمفتــ أــم ﴾)۷۵( وا فلهــم ســابقة:يأ )٥(نكــار لــإل هلمــون وا ُوإذا لقــو﴿لكفــر  ابــ  تطمعــ ال  َ َ ِ وا ا:يأ ﴾اَ ليهــود  فق منــا
منو﴿ ْالذ  ُ َ يَن ِ ْا قالو  ُ منااَ ر )٦(ينب ان حممد بأ ﴾َ   و ا ملبش و َوإذا خال﴿بنا  به يف كتا ه ِ ع ﴾َ ْ عض م إ    عض قالو﴿ج ر ُ َ ِ ُْ ْ َْ  :يأ ﴾اَُ

ن    رؤساؤهم ق  ينا لم  يالذ ن نا فوا  مل ُأتحدثون م﴿فق َ ُ  َ ُ ْبما فتح الل  عَليكم﴿ املؤمنني :يأ ﴾َ ُْ َ ُ َ ََ َ ر:يأ ﴾ِ  ّ وراة ع  من  لتفكم يف ا
ُليحآجوكم﴿ )٧(صنعت حممد   اهللا عليه و سلم  َ ُ وكم والالم للصريورة ﴾ِ ْب  عِند ربكم﴿ )٨(صمليخا ُ  َ َ رة و﴾ِ يقيموا  خ يف اآل

                                                
 الـالزم أو  ىالسم امللزوم علخلشية جماز عن االنقياد إطالقا  أن افيه إشارة إىل] وقلوبكم ال تتأثر وال تلني وال ختشع    [:قوله  )١(

: زا ذكره النسفي وغريه واختاره ابن عطية عليهم الرمحة وعليه قولـه تعـاىل  ي خلق للحجارة حياة ومتي أنه تعاىلا حقيقة مبعىن أ
  ")كرخي. ("]٢١: احلشر [اآلية... نا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل﴾﴿لَو أَنزلْ

  ")مجل. ("الالم زائدة وأ ينقادوا ضمنه معىن] أن يؤمنوا لكم [:قوله  )٢(
 عاديب عليه وسلم واالستفهام لإلنكار واملراد اإلنكـار االسـت    اهللا تعاىل  ىيعين املوجودين يف زمن النيب صل     ]  اليهود :أي [:قوله  )٣(

 : األول بقولـه سم مـادة الطمـع يف إميانـه فأشـار إىل    جبـ  ألم أربع فرق يف كل منهم وصف       ؛كم يف إميام بعيد   عيعين أن طم  
 ضي ألن املـ ؛¼كان½ـ عليه وسلم التعبري ب اهللا تعاىلى وال يقدح يف كون املراد املوجودين يف زمن النيب صل          ¼إخل... وقد كان ½

﴿وِإذَا خـالَ بعـضهم   :  الثالث بقوله وإىل]١٤: البقرة[ ﴿وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنواْ﴾: الثاين بقوله ر إىل بالنسبة لزمن نزول اآلية وأشا    
  )"أبو السعود". (]٦٨: البقرة [إخل...  ﴿وِمنهم أُميونَ﴾: الرابع بقوله وإىل]٧٨: البقرة[ِإلَى بعٍض﴾

راد عن الفريق هو اجلماعة بقرينة السياق وإال فلفظ الفريق يطلق على الرجل الواحد أيـضا يف  أشار به إىل أن امل  ] طائفة[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.القاموس

 هلـم كفـر   : أي¼فلـهم سـابقة يف الكفـر   ½ :ه وقولـ  إخل... ¼ى هلم الذكر  أىن½ حد   ى االستبعاد عل  :أي] واهلمزة لإلنكار  [:قوله  )٥(
  ")مجل. ("يه وسلم وهو حتريف التوراة يعين فحينئذ إميام مستبعد غاية االستبعاد عل اهللا تعاىلى الكفر مبحمد صلىسابق عل

  ]علمية [.أشار به إىل املؤمن به بقرينة املقام] بأن حممدا نيب[ :قوله  )٦(
. حـد والتعبري عنه بالفتح لإليذان بأنه سر مكنـون وبـاب مغلـق ال يقـف عليـه أ          ]  اهللا عليه وسلم   ىمن نعت حممد صل    [:قوله  )٧(

  )"أبو السعود"(
 للعاقبة واملآل ال للعلة الباعثة ومع كوا للصريورة املضارع منصوب بعدها بأن مضمرة وهي متعلقـة        :أي] للصريورة [:قوله  )٨(

  ")مجل. ("¼حتدثوم½بـ

 كما١٢. البن كثري والباقون بالفوقية? 

 ك١٢.  الغيبةإىل? 

. أي علماء هم مجع حرب? 
 ك١٢

. وقيل يف الطور?  ك١٢. ية الرجمآ وكنعت حممد صلي اهللا عليه وسلم:
 ك١٢

 ك١٢. أي يف أفتطمعون? 

 عن التعريفيعين أن الفتح جماز :  ك١٢. ختربوم:

ا له 
الزم

ونه 
ر لك
ظها
واإل

.
١٢  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ريون
ــ مغ
نــ

 

 ْ
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ع علمكم  رك اتباعه  معليكم احلجة يف  َأفال  عقلون ﴿بصدقه  ت ُ ِ ْ َ ونكم ﴾ )۷۶( َ وا ج أم حيـا وهم  فتنتهـإذا حـد  :قـال تعـاىل: ثتم
َأوال  عَلمون﴿ ُ ْ َ َ َ ر ستفهاال ا﴾َ ر يم  واو الداخل)١(للتق َأن الل   عَلم ما ُ  ﴿ للعطف  عليهال وا ُ ْ َ َ َون وما  ُعلنونَ  َ َُ ِ ْ ون﴾)۷۷( َ  خيف ما 

ن ذلك رون  موما  ن ذلك واغبفري  وغريه)٢(يظه ْومن م﴿ع  ُ ْ ِ ود :يأ ﴾َ َأميون﴿ليه ا وام﴾ُ   َال  عَلمون ﴿ )٣(ع  ُ ْ َ َ﴾ 
وراة  ن ﴾ِ إال﴿لتا ِ ا  ﴿لك  َ ن ر)٤(﴾َ وها  م أكاذيب  ْإن َو﴿ؤسائهم فاعتمدوها تلق وة ا﴾ْ ُم﴿ ما ﴾ِ لنب يف جحد  ص   اهللا ينب
َيظنون  ِ إال﴿قونه ـخيتل وغريه مما عليه وسلم َفو﴿)٥( ظنا وال علم هلم ﴾)۷۸( َُ  ٌيل َ يَنللذ﴿ شدة عذاب ﴾ْ ِ َ يك بون    ُ ُ ْ َب  َ ِيد ِ ْي م ْ ِ﴾)٦( 

ن عندهمـ خمتل:يأ ُثم   ق﴿ )٧(مقا  َ ْولون  ذا من عِنُ ْ ِ َ َ ْد الل  ليش  وُ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ب  ثمنا قليالاِ َ ً َ َ ود غريوا﴾ِ ن الدنيا وهم ا ليه  صفة  م
ي رجم وغريمهص   اهللا عليه وسلملنبا وراة وآية ا ل يف ا وها   خاللت عا و زل  كتب ْفويل ل م مما ك بت أيدي م﴿نف ما أ ِ ِ َْ َْ ْ َ َ َ   ُ  ٌ ن ﴾َ م 
ق  ُوويل ل ﴿ملختلا  ٌ َ َم مما يكسبونَْ ُ ِ  ْ َ ن﴾)۷۹(  ْ  ر  م  ْوقالو﴿ ل ا ُ َ َلن تمسنا﴿ النار يلنب ملا وعدهم ا﴾اَ  َ َ ِ النـار إال ﴿ )٨( تـصيبنا﴾َ ُ  

                                                
والـواو  ½ :وقولـه . بيخمع التو:  اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده أي ىوهو محل املخاطب عل   ] االستفهام للتقرير  [:قوله  )١(

 غري مـن هـي لـه    ى للواو فالصفة قد جرت عل¼عليها½ الضمري املستكن يف الداخل راجع لالستفهام والضمري يف        ¼الداخل عليها 
 ى حمـذوف تقـديره أيلومـوم علـ    ى علـ : االسـتفهام عليهـا للعطـف أي   :فكان عليه أن يربز بأن يقول والواو الـداخل هـو أي          

  ")مجل. ("إخل... علمونالتحديث مبا ذكر وال ي
  ")مجل. (" يرجعوا عن ذلك: أي¼فريعووا½ : عليه وسلم وقوله اهللا تعاىلى نعت حممد صل:أي] من ذلك [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إىل أن املراد ما هو الزم معناه اللغوي أعين من ال يكتب وال يقرأ] عوام[ :قوله  )٣(
 ألن ؛¼لكـن ½ـ بـ ¼إال½ عادته يف أنه يـشري للمنقطـع بتفـسري    ى عل ¼لكن½ـ كما أشار له بتفسريه ب     استثناء منقطع ] إال أما  [:قوله  )٤(

 : ألن إدراك األمـاين أي ؛¼يعلمـون ½ـاألماين ليست من جنس الكتاب وال مندرجة حتت مدلوله وال يصح أن تكون منـصوبة بـ    
  ")مجل. ("الناصب هلا حمذوفناشيء عن تقليد فحينئذ  األكاذيب ليس علما بل هو جهل مركب أو اعتقاد

  ]علمية [.أشاربه إىل أن املراد من الظن هاهنا غري ما هو املشهور] ظنا وال علم هلم[ :قوله  )٥(
 وفائدة ذكـر اليـد مـع أن الكتابـة ال تكـون إال ـا حتقيـق        ¼الكتاب½ ويبعد جعله حاال من     ¼ونبيكت½ـمتعلق ب ] بأيديهم [:قوله  )٦(

 يقُولُونَ ِبـأَفْواِهِهم﴾   ﴿]٣٨: األنعام[﴿والَ طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه﴾: هم زيادة يف تقبيح فعلهم قال تعاىلمباشرم ما حرفوه بانفس 
  ")كرخي. ("]١٦٧: آل عمران[

 : اللفظ املكتـوب أي : يكتبون الكتاب أي يف حمل احلال واملعىن   ¼بأيديهم½ : أن قوله  أشار به إىل  ] ا من عندهم  قخمتل [:قوله  )٧(
  ")مجل. ("الذي يكتب حال كونه كائنا بأيديهم وكونه بأيديهم كناية عن كونه خمتلفا ومكذوبا

أشار به إىل أن املس من درجات اإلصابة ألن املس إيصال الشيء بالبشرة حبيث يتأثر احلاسة بـه وهـذا أدىن       ] تصيبنا[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .درجات اإلصابة فال يكون أبلغ من اإلصابة كما قيل فافهم

 ك١٢. أي علي اجلملة بعدها: 

 ك١٢.  أي أخذوهابفتح فوقية من التلقي:  ك١٢.   االستثناء منقطعيعين: 

 ك١٢. شروع يف ذكر ما يستحقونه:  ك١٢. بالقاف أي يفترونه: 
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ًأياما معدودة َ ُ ْ  ً زول   قليلة أربعني )١(﴾َ  توما مدة عبادة آبائهم العجل ثم  ْقل﴿ي ْخذتمَ أت﴿يا حممد هلم  ﴾ُ ُ ْ زةت حذف)٢(﴾َ  مه منه 
وصل ا زة االستفهام لا ًعِند الل  ع دا﴿بهمستغناء  ْ َ ِ َفَلن يخلف اللّ  ع ده﴿ ميثاقا منه بذلك ﴾َ ُْ َ َ ِ ْ ُ ْأم﴿ ال ، بـه﴾َ  )٣( بـل﴾َ
َ قولون ﴿ ُ ُ َ الل  ما ىـَعَل َ َ عَلمون َال  ِ ُ ْ ًمن كسب سـيئة﴿ فيها )٤( متسكم وختلدون﴾ىـَبل )۸۰(  َ َ  َ َ َ َ ركا﴾َ ِوأحاطـت بـ  ﴿ )٥( شـ  ْ َ َ َ
ع)٦(فراد باإل﴾ُطيئت َخ ولت عليه:  أي جلم وا ن كل جانب)٧(ست ا ركا )٨(م وأحدقت به  َف ول ك ﴿مش بأن مات  ِ ُ َ

َالنارِ  ُم في ا ِْ ن ﴾)۸۱(  ىن  ي فيه  م رو منوَ وال﴿معع ْذ  ُ َ يَن ُوعملو  اِ ِ َ ِالجنة   اَ  َ َفي ا ْم  ُ ْ ِ
ر ﴿َو   )۸۲( ْ أخذ ِإذْك﴾ اذ َ ِنا ميثاَق ب   َ َ َ ِ وراة وقلناَ َال  عبدون﴿ )٩( لت﴾ يف ا ُ ْ ي﴾َ الل ِ إال﴿ بالتاء والياء ﴾َ ىن ا لنه خرب   )١٠(مبع

                                                
 الظرف بالفعل قبله والتقدير لن متسنا النار أبـدا إال يف أيـام    ى منصوب عل  ¼أياما½هذا استثناء مفرغ و   ] إال أياما معدودة   [:قوله  )١(

  )مسني. ( ألن العد حيصر القليل؛قالئل حيصرها العد
ب التعـيني  ل متصلة معادلة للهمزة اليت لط ¼أم½ونشائية  إهذا االستفهام حيتمل أن يكون تقريريا فتكون اجلملة         ] اختذمت [:قوله  )٢(

  منقطعـة مبعـىن  ¼أم½ النفي فتكون اجلملة خربيـة و  مل تتخذوا وحيتمل أن يكون إنكاريا مبعىنموالتقدير اختذمت عند اهللا عهدا أ     
  ")صاوي. ("ه املفسر اهللا ما ال تعلمون وهذا هو األقرب ولذا اختارى والتقديري مل تتخذوا عند اهللا عهدا بل تقولون عل¼بل½

  ]علمية [. أشار به إىل أن أم منقطعة وهي اليت مبعىن بل]بل[ :قوله  )٣(
 بـدليل مـا   : جواب وإثبات ملا نفوه من مس النار هلـم إال أيامـا معـدودة أي     ¼ىبل½ أن   أشار به إىل  ]  وختلدون ممتسك [:قوله  )٤(

  ")كرخي. ("وهو تقرير حسن ¼إال أياما معدودة½ :ن اخللود يف مقابلة قوهلمأبعده يريد 
  ")كرخي. ("أخذه مما بعده كما أشار إليه يف تقريره وهذا ما عليه إمجاع املفسرين] سيئة شركا [:قوله  )٥(
 أن املـراد  ىتـه علـ  آ مجـع التـصحيح خطي  : أي¼واجلمـع ½ : وهـو واحـد وقولـه    ¼الـشرك ½ أن املراد ـا      :أي] باإلفراد [:قوله  )٦(

  ")كرخي. ("جددة يف كل وقت وأوانت أنواع الكفر املتآباخلطي
أشار به إىل أن املراد من اإلحاطة هو املعىن اازي ألـا يف احلقيقـة مـن صـفات األجـسام وإىل أن        ] استولت عليه [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.املراد من اإلحاطة هي اإلحاطة الكاملة لذلك الغرض
 تـصديق قلبـه   ىألن غريه وإن مل يكـن لـه سـو   :  أي¼بأن مات مشركا½ : له حسنة وقولهى فال تبق :أي] من كل جانب   [:قوله  )٨(

.  مل تسد عليه مجيع طرق اجلنة خبالف الكفـر فإنـه يـسد علـى صـاحبه مجيـع طرقهـا       :وإقرار لسانه مل حتط اخلطيئة به أي    
  ")مجل("

ك القـول يف حمـل نـصب     يف حمل نصب مقول لقول حمـذوف وذلـ     ¼ال تعبدون ½ أن مجلة    قدر ذلك إشارة إىل   ] وقلنا [:قوله  )٩(
  ")صاوي. ("¼أخذنا½ احلال من فاعل ىعل

 كأنـه   عنـه وتأكـد طلـب امتثالـه حـىت     ىوهو أبلغ من صريح النهي ملا فيه من االعتناء بشان املنـه          ]  النهي خرب مبعىن  [:قوله  )١٠(
  ")مجل"، "صاوي. ("امتثل وأخرب عنه

 ك١٢. األكثر: 

 ك١٢. ياتهبلفظ خطلنافع = 

 ١٢ .طافت أي أوعمت:  ك١٢.أي غلبت: 

 ك١٢. عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية ملا خوطبوا به الفوقية أليب:
 ع

 ع

ْ
ْ ْ ٗ ۤ

ْْ ْْٰ ٰ
ْ َٓ ٰاصح      َٰٓٗ ْ ُبَ

َلدونٰخْ ْ ُ ٓ    ِتِٰحل    الص  ِْ َِك اُول ٰاصح    ٰ ْ َلدونٰخُْبَ ْ ُ ِ
ْْ ٓا اۤ َ ْ َءيلِ ْ ِْ َُ 
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ئ واَو ﴿)١( ال تعبدواق ْيِنبالوالد ﴿ )٢(حسن﴾ أ َ ِ َ ْ ًإحسانا ِ َ ْ را﴾ِ ْل   ِوذي ا﴿ )٣(ب  ُ ن﴾ْ والد رابة عطف   ا ي ا ل ع َ﴿ )٤(لق
ْولو  َو ُ ُ ِ للناس اَ وال﴾ِ  ر و﴾ًناحس﴿ )٥(ق  ن ا ي  روف وا ر با ن األ ملنك  ع لنه ملع م ص   اهللا ن حممد لصدق يف شأ ا م

ق بهم  واعليه وسلم فر ون السني مصدر وصف به مبا،ل راءة بضم احلاء و سك ويف  ُْوأقيمو﴿لغة  ق ِ تـوَ و ُا   ﴾اَ
ْثم  تول تم﴿ )٦(فقبلتم ذلك ُ ْ  َ َ وفاء به﴾ُ ن ا رضتم  ل أ ع راد آباؤهم )٧( فيه التفات،ع ن الغيبة وا مل  ْ إال قليال منكم ﴿ع ُ  ً ِ َ ُأنتم  َو )٨( ِ َ

َعرضونُم ُ ِ َ أخذنا ِإذْ  َو﴿ )٩( عنه كآبائكم﴾)۸۳( ْ َْ ْ ميثاقكم)١٠(َ ُ َ َ ْال  سفكون دمـاءكم﴿ وقلنا )١١( ﴾ِ ُ َُ َ ِْ ِ َ وـا بقتـل بعـضكم ﴾َ ر يق  ت
                                                

 قاعدته أنه يشري ى عل¼ئوقر½ : شذوذها بقولهىة شاذة ونبه املفسر عل بصريح النهي وهذه القراء:أي]  ال تعبدوائوقر [:قوله  )١(
  ")مجل. (" وهذه القاعدة أغلبية يف كالمه وسيأيت أنه خيالفها يف مواضع¼ئوقر½ : والشاذة بقوله¼ويف قراءة½ :للسبعية بقوله

أيت حبق الوالدين عقـب حـق اهللا تعـاىل     و¼ال تعبدون½ مجلة ى أنه من عطف اجلمل عل     قدر ذلك إشارة إىل   ] وأحسنوا [:قوله  )٢(
 فإمـا الـسبب يف وجـود    ]١٤: لقمـان [ ﴿أَِن اشكُر ِلي وِلواِلديك﴾: قال تعاىل أنه آكد احلقوق بعد عبادة اهللا تعاىل    إشارة إىل 

  ")صاوي. ("الشخص وجيب برمها ولو كافرين

  ]علمية [. إيتاء املال مبعىن ضد اإلساءة ال العريف مبعىنن اللغويأشار به إىل أن املأمور به هو اإلحسا] برا[ :قوله  )٣(
، "مجـل . ("ألن حق القرابـة تـابع حلـق الوالـدين واإلحـسان إلـيهم إمنـا هـو بواسـطة الوالـدين               ] عطف على الوالدين   [:قوله  )٤(

  ")صاوي"
  ")صاوي. (" صفة ملوصوف حمذوف¼حسنا½ أن أشار بذلك إىل] قوال [:قوله  )٥(
  ")صاوي. ("¼مث توليتم½ : ليعطف عليه قوله¼ذلك½قدر ] تم ذلكفقبل [:قوله  )٦(
  ")صاوي. ("وحكمته االستلذاذ للسامع وعدم امللل منه فإن االلتفات من احملسنات للكالم] إخل... فيه التفات [:قوله  )٧(
 اهللا بـن سـالم وأضـرابه علـيهم     عبـد ½ـوهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم ك    ] إال قليال منكم   [:قوله  )٨(

  ")كرخي. ("¼الرضوان
 خطاب هلم واملراد آباء هم وقولـه  ]٦٤: البقرة[تم﴾ـ ﴿ثُم تولَّي: ألن قوله  ؛ هذا يكون العطف للمغايرة    ىوعل] كآبائكم [:قوله  )٩(

﴿ م مأَنتونَ﴾وِرضم مرادين بأنفـسهم فكأنـه قـال           ]٨٣: البقرة[عآبـائكم وتـوليتم تبعـا هلـم     وىلمث تـ  ½ : خطاب هلم مع كو ¼ .
  ]علمية[")مجل("

ال خيرج بعضهم بعضا من : ، الثاين ال يسفك بعضهم دماء بعض     : األول ،هي متضمنة ألربعة عهود   ] إخل... وإذ أخذنا  [:قوله  )١٠(
. جبميع ما ميلـك  إن وجد بعضهم بعضا أسريا فداه ولو : الرابع،العدوانال يتظاهر بعضهم على بعض باإلمث و : الثالث ديارهم،

  ")صاوي("
  اهللا تعـاىل ى ميثاق آبائكم يف التوراة فإن هذا خطاب لقريظة وبين النضري الكائنني يف زمن رسول اهللا صـل          :أي] ميثاقكم [:قوله  )١١(

  ")صاوي. ("عليه وسلم

 ك١٢. أي بامليثاق :

ر ٰال توٰ و َ ْ ٰ   
ٰالمس   َ ق  ِِك ْ ْ ْو

ٰالصل  َوة الزك   َوة   ٰ
ْْْْ

َّْْْٓ

ِِ
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َوال ﴿ )١(بعضا َت جون   َ ُ ِ ْ كم ُ ْأ فسكم من ديارِ ُ َُ َِ ن داره ﴾َ ُ رج بعضكم بعضا  م ال  ْثم  أ رتم﴿خي ُ ْ َ ْ َ ْوأنتم ﴿ )٢(ق  قبلتم ذلك امليثا﴾ُ ُ َ َ
َ ش دون ُ َ ْ ْتمـن َأ ُثم  ﴿ )٣(ع   أنفسكم﴾)۸۴(  َ ْ  قتلون أ فسكم﴿ )٤( يا﴾ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َوت جون﴿قتل بعضكم بعضا ب ﴾َ ُ ِ ْ ُ ً   قا  َ ِ ُمنكم  َ  
ْديارِ م   من  ِ َ راءة )٥( فيه إدغام التاء يف األصل﴾ِ ون عـبالتخفيف   حـذفها  ق يف الظاء ويف  ِعَلـي م ﴿ )٦(نتتعـاو ْ َ
ْباإلثم ِوالعدوان﴿ )٧( املعصية﴾ِ َ َْ ُ ْإن ي توكم  َو﴿)٨(لم لظ  ا﴾ْ ُ ُ راءة أ﴾ِ ْس ويف  راءة﴾ ْم ُْوُدْفـَ ﴿رى ق : قـ ويف 

ر باملال أو غريه)٩(تنقذوهم ن األ س  و مما عهد إليهم)١٠(م َو ُو﴿ )١١(ه و م عَلـيكم﴿ )١٢( الـشأن: أي﴾َ ْمـ   ُْ َ ٌ َ ْ إ اج ـم ُ ُ ُ َ ْ ِ﴾ 
ون واجلملة بينهما اعرتاض ر وله و جمتصل  خت رم:أي: بق   .............................................ح كما 

                                                
 أو ألنـه  ة مالبـس أدىن ألن من أراق دم غريه فكأمنـا أراق دم نفـسه فهـو مـن بـاب اـاز بـ        :أي] قتل بعضكم بعضا  ب [:قوله  )١(

  ")كرخي. ("يوجبه قصاصا فهو من باب إطالق السبب على املسبب
.  أن املراد هاهنا اإلقرار الذي هو الرضا باألمر والصرب عليه فيكون ذلك اإلقرار جمازا     أشار به إىل  ] قبلتم ذلك امليثاق   [:قوله  )٢(

  ")كرخي("
مث ½  مـل سر باإلقرار فيكون العطف للتأكيـد وبعـضهم جعلـه للتأسـيس حب     وشهادة املرء على نفسه مف    ]  أنفسكم ىعل [:قوله  )٣(

  )"مجل"، "صاوي. (" على شهادم على آبائهم¼وأنتم تشهدون½ اإلقرار من آبائهم ومحل ى عل¼أقررمت
  ]علمية [.أشار به إىل حذف حرف النداء واجلملة معترضة بني املبتدأ واخلرب] يا[ :قوله  )٤(
 حـرف املـضارعة والثانيـة تـاء التفاعـل       قبل قلبها ظاء واألصل تتظاهرون بتاءين األوىل   :أي] م التاء يف األصل   فيه إدغا  [:قوله  )٥(

 احلـذف لقـرب   ىفاجتمع مثالن واجتماعهما ثقيل فخفف بإدغام الثانية يف الظاء فصار اللفظ بظاء مشددة واختري اإلدغـام علـ       
  ")كرخي. (" من األولىاملخرجني ولكون الثاين أقو

 عن القوة وإمنا مسي الظهر الـذي يف مقابلـة الـبطن يف اإلنـسان        من الظهر الذي ينبئ    أشار به إىل أن التظاهر    ] تتعاونون[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.به م اإلنسان وغريه إمنا هواوغريه ألن قو

  ]علمية [.لومم وال الفعل الذي يستحق صاحبه الذّه إشارة إىل أن اإلمث هاهنا مبعىنفي] املعصية[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.طف من عطف اخلاص على العامإىل أن العدوان أخص من اإلمث فالع أشار به ]الظلم[ :قوله  )٨(
  ")مجل. (" كالرجال¼أو غريه½ : فداءه فانقذه وقولهىتفسري بالالزم ففي املختار فداه وفاداه أعط] ذوهمقتن [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ري خمتص باملال كما هو الشائع يف االستعمال بل يشمل غريه كالرجالداء غ أشار به إىل أن الف]غريه[ :قوله  )١٠(
 ة امليثاق املـأخوذ علـيهم فهـو معطـوف يف املعـىن     مجل من ¼إخل... ىن يأتوكم أسار إو½ : قوله :أي] مما عهد إليهم   [:قوله   )١١(

 ى حـال معطوفـة علـ   ¼إخل... وهـو حمـرم  ½ : ألن قولـه ؛ لكنه اآلن اعتـراض بـني املتعـاطفني   ¼ال تسفكون دماءكم ½ : قوله ىعل
  ")مجل. ("إخل... احلال أعين تظاهرون

  ]علمية [.لعدم املرجع وفائدته الداللة على تعظيم املخرب عنه وتفخيمه] الشان[ :قوله  )١٢(

 ك١٢. فإن أصله تتظاهرون: 

 ك١٢. حلمزة :

 ١٢. متعلق مبحرم: 

 ك١٢. للكوفيني  أي:

ْْْْْ
ٓؤال    ْْ َ ِْْْْْْء  ُ
تظْ ونَ     َ ر َ  ُْْ
ٰاُ ْْ ِِْْ ْمُهْوُدٰفُ تى ٰ
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ريظة ُرك الفداء وكانت  ق وا األوس)١(ت َ حا زرجُ والنضري،لف َ ا رب ديـارهم ،خل ع حلفائه و ق يقاتل  ر خيـ فكان كل  ي مف
روا فــدوهم رجهم فــإذا أ ســو وا ،خيــ وم وتفــدومن وكــا وا لــم تقــا تلإذا  وا أســئل م قــا ومل  ،تلرنــا بالفــداء فيقــال فلــم تقــا

ون حياء أن تستذل حلفاؤ لو ِأفتؤمنون ببعض﴿: نا قال تعاىلفيق ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ و الفداء﴾َ ٍوتك ون ببعض﴿ )٢(ه و ْ َ ِ َ ُ ُ ْ َ و ﴾َ ه و
رة  راج واملظا هرك القتل واإل خ ٌفما جزاء من  ْفعل ذلك منكم إال خزي﴿ت َْ َِ  ِ َْ ُ ِ ِ ُ َ َ وان وذل ﴾َ الدنيا﴿ه    ْ زوا ﴾ِ  خ وقد 
ي النضري إىل ال ريظة و نفبقتل  زية ق رب ا جلشام و ون َو﴿ض ُ يوم ي َ ْ َ  إ   أشد  َ َ ِالعذاب ِ َ َ  وما الل   غافل عما  َْ ٍ ِ َ ُِ َ َعملونَ َ ُ َ ْ 

ِالذ اش  الدنيا با﴿ بالياء والتاء ﴾)۸۵( ْ َ َ ْ ين ِ ة  َفال ﴿ثروها عليها   ن آ  بأ﴾َِ ُيخفف عن م ا َ ُ ْ  َ ْلعذاب وال  ُـم ُ َ َ ُ َ َْ
َين ون ُ َ ون منه﴾)۸۶( ُ ت نا ﴿ )٣(مينع  َولقد  ْ َ َْ َ َموسَ وراة ﴾ىـُ َوقـ﴿لت ا ِف نا مـن  عـده بالرسـلـَ ُ  ِ َِ ْ ِ َ ْ  أتبعنـاهم :يأ ﴾ 
وال ول )٤(سر ر ر سـ يف أ ت نا عِي  ﴿ث َو َ ْ َ ْابن مر )٥(َ َ َ َيـم ْ زات﴾َ و  و)٦(ملعجـ ا رص  بـراء األ إ ملـ كإحيـاء ا بـكمـه واأل

                                                
ومل يرسـل  ن األوس واخلزرج فرقتان يف املدينة وهم األنـصار وكـان بينـهما عـداوة     أاحلاصل ] إخل... وكانت قريظة  [:قوله  )١(

 عليـه الـصالة والـسالم    ىنوا مكلفني بشريعة موساكه وسلم وأما قريظة وبنو النضري ف علي  اهللا تعاىل  ىهلم نيب غري رسول اهللا صل     
أسـر  ج فكان إذا اقتتل األوس مع اخلزرج قاتـل مـع كـل حلفـاؤه فـإذا        زر قريظة باألوس وبنو النضري باخل     ذالء فاستعز أوكانوا  

 بين النضري افتداه قريظة وبالعكس فإذا سئلوا عن القتال أجابوا بأم قاتلوا خشية أن يستذل من اسـتعزوا     حلفاء قريظة أسريا من   
  ")صاوي. ("به وعن الفداء أجابوا بأننا أمرنا به

  ]علمية [.أشار به إىل أن املراد من البعض املبهم هو البعض املعني بقرينة املقام] هو الفداء[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.رة خمتصة بدفع الضرر النصرة أخص من املعاونة ألن النص أشار به إىل أن]نعون منهمي[ :قوله  )٣(
 يف زمـن  تمع رسوالن يف زمن واحد وليس كذلك فإن سـيدانا زكريـا وحيـىي     جيظاهره أنه ال    ] إخل... أتبعناهم رسوال  [:قوله  )٤(

وورد أـم قتلـوا سـبعني نبيـا يف يـوم واحـد وأقـاموا        . نيواحد وكذا سيدانا داود وسليمان صلوات اهللا وسالمه علـيهم أمجعـ      
 عليهم الـصالة والـسالم يعملـون    ى وعيسىسوقهم وأجيب بأن مراد التبع يف العمل بالتوراة فكل األنبياء الذين بني سيدانا موس   

لعمـل بـالتوراة كـانوا يف     أتبعنا بعضهم بعـضا يف ا : إذا علمت ذلك فاملناسب للمفسر أن يقول أي      بالتوراة بوحي من اهللا تعاىل    
 صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني سبعون ألفـا وقيـل   ى وعيسى بني سيدانا موس الذينوعدة األنبياء والرسل    . حد أوال زمن وا 

  ")مجل"، "صاوي. ("أربعة آالف
تينا عيس  [:قوله  )٥( زيتـه ولكونـه رسـوال     لعظـم شـرفه وم  ¼ينا من بعـده بالرسـل  فوق½ :خصه بالذكر وإن كان داخال يف قوله] ىو

  ")صاوي. (" اليهود حيث ادعوا أم قتلوهى نسخ بعض ما يف التوراة وللرد عله ألن؛مستقال بشرع خيصه
ر البينات باإلجنيل نظرا إىل معهودية اإلتيان مع الكتاب وجه الـرد أن إطـالق   س أشار به إىل الرد على من ف       ]املعجزات[ :قوله  )٦(

  ]علمية[. لظاهرالبينات على اإلجنيل خالف ا

 ك١٢. أي عاهدوا: 

 ك١٢. األنصار من هو حي =

 ١٢ .دور كردن :

ك١٢.البن كثري ونافع :

 ك١٢.الفوقية لألكثر=



 ع
 ع

تِْ ٰ ا كِ بْ
َْ

ٰالحيَْٰ ُْٓ َ َ  ِوة    ْ
ٰالقي ِ ِمةْ َََ ْ د ٰر ۤ ْ

   ٓ ََٰ َِك اُول واْ ٰالحيُ  َ َُْٰالَ ِوةْ
ٰا ِكتْ ْْ ْٰۢ  َبْ َال   ْ  ِتٰ  نْ

ٰا
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ويناه ﴾َ﴿ ِبروح القدس﴿ق  ُ ُ ْ ِ ُ وف إىل الصفة ﴾ِ و ن إضافة ا ص  مل روح املقدسة جربيل:يأم  )٢( لطهارته يسري معه)١(ل ا
وا ْأف لما جاءكم رسول بما ال ت وى﴿ )٣(تستقيمحيث سار فلم  َ َ َ َِ ٌ ُ ََ ْ ُ  ُ َ ُأ فسكم﴿ )٤( حتب﴾َ ُ ُ ُ ن ﴾َ ق م  َاست﴿ )٥(حلا ْك  ْ َ ْتم ْ  تكربتم ﴾ُ

و حمل االستفهام  ا عن واب كلما و هتباعه  خ )٦(ج و راد به ا بي وا لت ًف  قا﴿مل ِ َ ْكذبتم﴿ منهم ﴾َ ُ ْ َو  قا  قتلون﴿ كعي  ﴾َ  ُ ُ ْ َ ً ِ َ َ 
ريا وحيىي½ـ قتلتم ك:يأ: )٧(ع حلكاية احلال املاضية  املضار﴾)۸۷( ْوقالو﴿ ¼كز ُ َ زاء﴾اَ ي ا سته  ْقلوبنا غل﴿ )٨(للنب ُ َُ ُ ع ﴾ٌفُ مجـ 

ول قال تعاىل)٩( مغشاة بأغطية:يأ  أغلف ي ما  تق فال  ُلعن م اهللا﴿ضراب   لإل﴾َبل﴿: تع ُ َ َ ن رمحته وخـذهلم ﴾  ع أبعدهم 
ول  لقبن ا ْبك  م﴿ع ِ ِ ِْ وبهم ﴾ُ وهلم خللل يف  س عدم  قل و قب َفقليال ما يؤمنون﴿لي ُ ِ ْ ُ  ً ِ َ ميام  إ:  أي لتأكيد القلة  ما زائدة ﴾)۸۸( َ

                                                
ن كـال مـادة احليـاة    أن كال جسم لطيـف نـوراين و  أ الروح احلقيقي يف   ة سبيل االستعارة ملشا   ىوتسميته روحا عل  ] جربيل [:قوله  )١(

 :وقولـه . فجربيل عليه الصالة والسالم حتيا به القلوب واألرواح من حيث إتيانه بالوحي والعلوم والـروح حتيـا بـه األبـدان واألجـساد          
  ")مجل ("].٦: التحرمي [اآلية... يعصونَ اللَّه ما أَمرهم﴾ال يف شيء ما ﴿ عن خمالفة اهللا تعاىل: أي¼هارتهلط½

  ")مجل. ("يدهيوهذا بيان لوجه تأ.  به إىل السماء وهو ابن ثالث وثالثني سنةد صعفلم يفارقه حىت] إخل... يسري معه [:قوله  )٢(
 وهذا كناية ]٨٧: البقرة [إخل... هو املقصود بسياق الكالم من قوله ﴿ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب﴾          هذا] فلم تستقيموا  [:قوله  )٣(

: البقـرة  [إخل... ﴾أَفَكُلَّما جـاءكُم رسـولٌ  ﴿ : أن قولهعن التكذيب والقتل وغري ذلك من قبائحهم وعنادهم وأيضا أشار به إىل    
توسـيط اهلمـزة بـني    و ¼إخل... فلم تـستقيموا فاسـتكربمت كلمـا جـاء كـم رسـول      ½ : هذا املقدر فكأنه قيلى معطوف عل  ]٨٧

  ")مجل"، "كرخي. ("املعطوف واملعطوف عليه ألجل توبيخهم على تعقيبهم النعم اليت عددت عليهم باستكبارهم املذكور
ب ال مـضارع هـوى مفتـوح     هاهنا مضارع هوي مكسور العني من بـاب علـم مبعـىن حـ        ىأشار به إىل أن و    ] حتب[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.العني مبعىن سقط وال خيفى وجهه
  ]علمية[)"مجل. ("صولة وعائدها حمذوفأشار به إىل أن ما مو] من احلق[ :قوله  )٥(
 كونـه حمـل االسـتفهام أنـه هـو       ومعـىن ¼إخل... استكربمت كلما جاء كـم رسـول  ½ فالتقدير   :أي] وهو حمل االستفهام   [:قوله  )٦(

  ")مجل. ("هبه واملوبخ عليه واملعري املستفهم عن
وصورا أن يقدر ويفرض الواقع يف املاضي واقعا وقت التكلم وخيرب عنـه باملـضارع الـدال         ] حلكاية احلال املاضية   [:قوله  )٧(

  ")مجل. (" احلالىعل
  اهللا تعاىلى املعاصرون للنيب صل أن هذا القول صدر من فريق آخر وذلك الفريق هم      أشار به إىل  ] وقالوا للنيب استهزاء   [:قوله  )٨(

  ")مجل. ("عليه وسلم
ينبغي محلها على احلسية ليصح كون القول استهزاء وإال فال شك أا مغطـاة باألغطيـة املعنويـة          ]  مغشاة بأغطية  :أي [:قوله  )٩(

ب املـذكور وإال لـو كـان املـراد      وليـصح إبطـال هـذا القيـل باإلضـرا     ]١٤: املطففـني  [اآلية...﴿كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم﴾    
  ")مجل. (" ألا حاصلة وثابتة هلم؛املعنوية مل يصح إبطاله

 ك١٢. إيل متام الكالم السابقهيشري بتقدير: 
?

 ك١٢. بيان ملا

 ك١٢. أي من الرسل الدال عليه قوله رسول ? 

 ١٢. أي ردا ملا قالوا : 

يدنو ٰ    ا ْ  َ   ُ ْ
َْْٰٓۢۤ

ْْْ
ْ

ُْ
ْْ
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من عِند الل  مصدق لما مع م﴿ )١( اقليل جد ْولما جاء ُم َ ْ ُْ َ َ َ  ٌ  ُ ِ َِ َ وراة﴾َ  ن ا لت  رآن م و ا لق  ْانو﴿ه ُ َ ُ من قبلاَ ْ َ  قبل جميئه ﴾ِ
َ ستْفتحون﴿ ُ ِْ َ رون ﴾َ ْع َ  الذ ك و﴿يستنص  ُ َ ََ ين ِ ون ﴾اَ  و ل  رنا علـيهم بـاأيق وث نـصللهم ا ملبعـي ا زمـان )٢(لنبـ ر ا ل آ خـ
ْجاء ُم ما  فوَ فَلما ﴿ ُ َ َ ق ﴾اَ  ن ا حل  يوم لنبو بعثة ا ْك و﴿)٣(ه ُ َ واب ملـا األوىل دل )٤( حـسدا﴾ِ ب اَ رياسـة و وفـا   ا جـ و ل عـ خ

واب الثانية َفَلعنة اهللا ع َ ﴿ )٥(جعليه  َ ْ ْبئسما اش  وا )۸۹( َ َ َ ْ َ َ ْ وا﴾ِ ْب  أ فس م﴿ )٦(ع با ُ َ ُ َ ن ا: أي﴾ِ   لثـواب ومـام حظها 
متيىن شيئا نكرة  وص بالـذم ايز لفـمبع س وا ملخصعل  ْأن يك و﴿بئ ُ ُ ْ رهم :يأ )٧(﴾اَ ُبمـا أنـزل اللـ ﴿كفـ  َ َ َ رآن ﴾ِ ن ا لقـ  مـ
ً غيا﴿ ْ روا﴾َ ول له  ليكف  َأن ينز ل﴿ع حسدا   :يأ مفع َ ُ ِمن فضل ﴿ بالتخفيف والتشديد ﴾ُ اللّ َ ْ َ ي﴾ِ و ح ا َ مـن ىـَعل﴿ )٨(ل

رسالة ﴾َ شاء ِمن عِباده ﴿لل  َ ْ َفبآِ وا﴾ْو َ ٍ غضب﴿ )٩(جع ر َ َ رهم مبا أ﴾ِ ن اهللا  بكف  ٍ غضبىـَعل﴿نزل والتنكري للتعظيم  م ََ﴾ 
وه ن قبل )١٠(ستحقا بتضي  ر بعي  ـم وراة وا لكفع ا لت ٌ عذاب م   ﴿ي ِ  ٌ َ َ منو﴿ )١١(نة ها  ذو إ﴾)۹۰( َ ْوإذا قيل ل م  ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ِ  اَ

                                                

  ")مجل. ("قلته باعتبار قلة املؤمن به وهو الظاهر أو باعتبار قلة األفراد املؤمنني منهم]  إميام قليل جدا:أي [:قوله  )١(
  ")نور العرفان("]. ٣٥: املائدة[ ﴿ابتغواْ ِإلَيِه الْوِسيلَةَ﴾: الوسيلة وقال تعاىل بهثبتت] بالنيب املبعوث [:قوله  )٢(
  .بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال الكتاب كما قيل امأشار به إىل أن املراد من احلق الذي هو تفسري ] بعثة النيب[ :قوله  )٣(
  ]علمية [. أشار به إىل بيان علة الكفر مع العرفان]حسدا[ :قوله  )٤(
 وملا جاءهم كتاب مصدق لكتام كذبوه وكانوا من قبل جميئه يستفتحون مبن أنزل         فاملعىن] دل عليه جواب الثانية    [:قوله  )٥(

تني تغاير لفظا وإن كـان  مل عليه وسلم الذي عرفوه كفروا به فبني اجل اهللا تعاىلىعليه ذلك الكتاب فلما جاءهم ذلك النيب صل       
  )"مجل"، "صاوي. ("بينهما تالزم معىن

  ]علمية [.البيع  أشار به إىل أن االشتراء من األضداد وهاهنا حممول على]باعوا[ :قوله  )٦(
 أنه يف تأويل مصدر كما اقتضاه السياق لظهور أن مـا بـاعوا بـه أنفـسهم يف       إشارة إىل ] واملخصوص بالذم أن يكفروا    [:قوله  )٧(

.  لفعلـهم الـشنيع  ارع حكايـة للحـال املاضـية واستحـضار    املاضي ليس هو أن يكفروا يف املستقبل وإمنـا عـرب عنـهم باملـضا       
  ")كرخي("

  ")كرخي. ("¼يرتل½ صفة ملوصوف حمذوف وهو مفعول ¼من فضله½ أن إشارة إىل] الوحي [:قوله  )٨(
  ]علمية [. أشار به إىل أن أصل البوء الرجوع]رجعوا[ :قوله  )٩(
  ]علمية [.ن قبل حتقق الغضب األول أشار به إىل أن حتقق الغضب الثاين كا]استحقوه[ :قوله  )١٠(
ة يف الـدنيا مـن املـصائب ويف    ا هوان وذل وال يوصف بذلك إال عـذاب الكـافرين وأمـا مـا يقـع للعـص                :أي] ذو إهانة  [:قوله  )١١(

  ")صاوي. ("اآلخرة من دخول النار فهو تطهري هلم



ٰكت  َٓ ْو  ٌِّْبِ
ْْ
َْٰٓ ِ َٰنيِِْ ٰكْا  ُ

ْ ۤ
ْ َْۤ 

ْٰـْٰ ْ
ُٰءُٰٓ 

ٰللكو ْ ْيَنِ  ِ ِْْ 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

 
0 

 
0 

2 

٤٣  

    

    

ُبما أنزل الل  َ َ َ َ رآن وغ﴾ِ ْقالو﴿ريه لق ا ُ ُ نؤمناَ ِ ْ َأنزل عَل نا)١(ُ ْ َِ َ وراة قال تعاىل: أي﴾ُ َويك ون﴿: )٢(لت ا ُ ْ َ واو للحال ﴾َ َبما ﴿ل ا ِ
َوراءه وا﴾َ رآن هس  ن ا لق أو بعده  َ و ُو الحق﴿م َْ ًمصدقا﴿ حـال ﴾َ  َ ْلمـا مع ـم قـل﴿ )٣( حـال ثانيـة مؤكـدة﴾ُ َُ ْ ُ َ َ َفلـم ﴿ هلـم ﴾  ِ َ
َ قتلون ُ ُ ْ َأن ياء الل  من قبـل إن كنـتم مـؤمن  ﴿ )٤( قتلتم:يأ ﴾َ ِ ُِ ِْ  ُْ ِ َُ ِِ َ ن قـتلهم واخلطـاب﴾)۹۱( َ وراة وقـد يـتم فيهـا  عـ بـا   لت

ن  ود يو ج رضاهم بهيفللم ن نبينا مبا فعل آباؤهم  ل ز ُولقد جاءكم ﴿ )٥(م َ ْ َ َ ق ﴾  مو َ زات كالعصا واليد و فلـ ا ملعج
ر  ْثم  اتخذتم الِع﴿لبحا ُ ُ ْ َ َجلُ  ِمن  عده﴿ )٦( إهلا﴾ْ ْ َ ْوأنـتم﴿ بعد ذهابـه إىل امليقـات ﴾ِ َ َوإذْ أخـذنا ﴿ )٧( باختـاذه﴾)۹۲( َ َْ َ ِ َ
ْميثاقكم ُ َ َ وراة ﴿﴾ِ لت   العمل مبا يف ا َرفعنا فوقكم الطور﴿﴾ قد َوع َ ُ ُ َ ْ َ ََ وهلا)٨( اجلبل﴾ْ ن  قب حني امتنعتم   )٩( ليـسقط علـيكم م
ْخذو﴿وقلنا  ُ ٍ  قـوةَ مـااُ  ُ ْواسـمعو﴿ جبـد واجتهـاد ﴾ِ ُ َ ول ﴾اْ رون بـه مسـاع  قبـ مـا تـؤ ْقـالو﴿م ُ َ سـمعنااَ ْ ِ ولـك ﴾َ ق 

                                                
 أنبيائنـا  ىرق يف اإلميان مبا أنزل اهللا فنـؤمن مبـا أنـزل علـ     نف: قالوا يف جواب هذا القيل يعين قالوا       :أي] اقالوا نؤمن مب   [:قوله  )١(

نؤمن حال كوم كافرين أ : قالوا: أي¼الواو للحال½ :وقوله) صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني    ( حممد   ىونكفر مبا أنزل عل   
 :ال أدخـل يف رد مقالتـهم أي   ألن احل؛ ألم يكفرون مبا عدا التوراة؛ؤنفت لإلخبارتة اسئنافية اسملبكذا ومل جتعل هذه اجل   

  ")كرخي. (" بطالنهىعللشاهد قالوا ذلك مقارنا 
  ]علمية [.الصيغة بل لبيان شناعة حاهلم وهو أليق مبقام الذمأشار به إىل أن اجلملة ليست من مقولتهم بقرينة ظاهر ] قال تعاىل[ :قوله  )٢(
مـا أن تؤكـد عاملـها حنـو ﴿والَ     إة دضمن معناها واحلـال املؤكـ   قد ت¼وهو احلق½ : ألن قوله :أي] حال ثانية مؤكدة   [:قوله  )٣(

عاتثَو   ﴾فِْسِدينِض مة ملم إضمار عاملها وتأخريها عن اجلة فإن كان الثاين التز   مجلما أن تؤكد مضمون     إ و ]٨٥: هود[ ِفي اَألر
  )"مسني". (والتقدير وهو احلق أحقه مصدقا

، "صـاوي . ("ملـضارع مبعـىن املاضـي وإمنـا عـرب باملـضارع حلكايـة احلـال املاضـية         أشار بذلك إىل أن ا ] أي قتلتم [ :قوله  )٤(
  ]علمية[)٨٧صـ

ن ذلك فيمن قتل األنبياء عليهم الصالة والسالم وأما هؤالء فلم يقع منهم ذلك فأجـاب        إجواب عما يقال    ] رضاهم به ل [:قوله  )٥(
.  عليه وسـلم وقـد تـسببوا يف ذلـك مـرارا      اهللا تعاىلىاهللا صل قتل رسول   ىم مصرون عل  إ وقد يقال    ¼أن الرضا بالكفر كفر   ½ـب

  ")صاوي"، "كرخي. (" أن من رضي باملعصية فكأنه فاعل هلاىويف اآلية دليل عل
  ]علمية [.أشار به إىل أن املفعول الثاين هاهنا حمذوف ألن أخذمت هاهنا مبعىن صريمت] إهلا[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.ملة حال وقد جيعل اعتراضا مبعىن أنكم قوم من عادتكم الظلميشري إىل أن اجل] باختاذه[ :قوله  )٧(
 أشار بإطالقه إىل أن املرفوع كان جبال من اجلبال سواء كـان طـور املناجـات أو غـريه إذ الطـور اسـم لكـل            ]اجلبل[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جبل ومل يثبت أنه كان طور املناجات على التعني
  ")صاوي. ("ثلواتن مل متإ رفعناه ألجل السقوط عليكم : أي¼رفعنا½ :علة لقوله] ليسقط عليكم [:قوله  )٩(





ۤبما ْۤ َ ِْْ ُ
َٓٗ
َْْۢٓ ْْْْْ

ٰبال   نَْْٰٓ َ ْ  ِتِ
َلمون ٰظُْْٰۢ ْ ُ ِ

ْْ
ٰت ن ۤ ْ ْكمَ ُ 
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َوعص نا﴿ ْ َ َ رك ﴾َ ْوأ بو﴿م أ ُ ِ ْ ُ َ   قلوب م الِعجل)١( اَ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ُ وبهم كما خيا)٢(لط حبه  خا:يأ ﴾ِ راب  قل  ْبك  ـم قـل﴿لـشلط ا ُ ِْ ِ ِْ  هلـم ﴾ُ
َبئسما﴿ َ ْ ْي ﴿ شيئا )٣(﴾ِ ْمركم ب  إيمانكمَ ُْ َ ِ ِ ُ َإن كنتم مؤمن  ﴿ العجل  لتوراة عبادة  با﴾ُ ِ ُِ ْ  ْ ُ ىن لستم﴾)۹۳( ِ  )٤(ملع بها كما زعمتم ا

راد آباؤهم  ا مر بعبادة  ألن اإلميان ال يأ؛مبؤمنني لتـوراة وقـد  مبـؤمنني بـا نتم لستم   أ)٥( فكذلك:يأ  مللعجل وا
ر ب كذبتم حممدا ْقـل﴿تكذيبـه مواإلميـان بهـا ال يـأ ة﴿ هلـم ﴾ُ َإن  انـت َ كـم الـدار ا ِ ُ  ُ ُ ْ َ َ ِعِنـد اللـ  ﴿ )٦( اجلنـة:يأ ﴾ِ َ

ًخالصة َ ِ ِمن دون الناس﴿ )٧( خاصة﴾َ  ِ ُ ُفتمنوا﴿ )٨( كما زعمتم﴾   َ َ ْ الموت إن كنتمَ ُ ُ ِ َ ْ ق بتمن﴾)۹۴( َ ر)٩(يهتعل  ن  طالش ا
                                                

يف الكالم استعارة بالكناية وتقريرها أن تقول شبه حب عبادة العجـل مبـشروب لذيـذ سـائغ جبـامع                ] إخل... شربواأو [:قوله  )١(
 ألنـه لـيس فيـه    ؛ثباته ختييل ومل يعرب باألكلاالمتزاج يف كل وطوي ذكر املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اإلشراب فإ    

  ")صاوي. (" خمالطةةشد
  ]علمية [.يريد أن املضاف حمذوف ألن العجل ال يشرب فحذف احلب وأقيم العجل مقامه للمبالغة] حبه[ :قوله  )٢(
ة وقعـت نعتـا   مجلـ  ¼يـأمركم ½ :ولـه  متييز للفاعل املضمر وق¼ما½ عبادة العجل وىفعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود عل      ] بئسما [:قوله  )٣(

  ")مجل. (" بيان للمخصوص بالذم احملذوف¼عبادة العجل½ : وقوله¼إميانكم½ـ متعلق ب¼بالتوراة½ : شيأ وقوله اليت هي مبعىن¼ما½ـل
ؤمنني مل إشارة ملا قرره غريه من أن هذا من قبيل القياس االستثنائي وتقريـره هكـذا لـو كنـتم مـ       ] إخل...  لستم املعىن [:قوله  )٤(

 ¼إخل... ألن اإلميـان ½ : هـو النتيجـة وقولـه   ¼لـستم مبـؤمنني  ½ : فقولـه ،يأمركم إميانكم بعبادة العجل لكنه أمركم ـا فلـستم مبـؤمنني     
 تاليها هكذا وجه التطبيق بني كالمه وكالم غريه وبعد ففي املقـام     إشارة إىل  ¼إخل... مرأال ي ½ :إشارة إىل مقدم الشرطية وقوله    

 القيـاس كاذبـة وحينئـذ ال ينـتج انتاجـا      ى العجل فصغرةة كذب االستثنائية حيث قالوا يف بياا لكنه أمركم بعباد      وقفة من جه  
إن وقـع يف خطـأ آخـر وهـو      االستثنائية بقوله لكنه مل يأمركم مبا ذكر كأنه فر ذا مما ذكر و      بيضاويصحيحا ولذلك قرر ال   

  ")مجل. (" عني التايل وهو ال ينتجأنه استثىن
 عليـه   اهللا تعـاىل ىيره أن تقول اعتقـادكم يـأمركم بتكـذيب حممـد صـل     ر قياس آخر تقأشار بذلك إىل ] إخل... فكذلك [:قوله  )٥(

  ")صاوي. ("وسلم وكل اعتقاد يأمر بذلك فهو كفر ينتج اعتقادكم كفر
  ]علمية [.ملقام للنار أيضا فسر باجلنة بقرينة ا شاملة وملا كانت الدار اآلخرة عامة]اجلنة[ :قوله  )٦(

 ¼مـن دون النـاس  ½ : اخللـوص وقولـه   كالعافية والعاقبة وهو مبعىنة فاعلىصدر جاء علم ¼خالصة½ أن إشارة إىل ] خاصة [:قوله  )٧(
  )"شهاب"، "كرخي. (" ال حق لك فيه: أي¼من دونك½ : أي¼هذا يل دونك½ : تستعمل لالختصاص يقال¼دون½ ألن ؛مؤكد له

  ")بيضاوي. ("]١١١: البقرة[ حيث قلتم ﴿لَن يدخلَ الْجنةَ ِإالَّ من كَانَ هوداً﴾:يأ] كما زعمتم [:قوله  )٨(
  ألن األول هو متـام معـىن  ؛ غري ظاهر  ¼إخل...  أن األول  ىعل½ :األظهر تعلق متنيه بالشرطني وقوله    ] إخل... يهتعلق بتمن  [:قوله  )٩(

 حاصـله أنـه إذا اجتمـع    ¼قيد يف الثاين½ :نفكاك واستقالل املقيد بدونه وقوله الثاين بدونه وشأن القيد اإل الثاين فال يتحقق معىن   
 أنه من متام معناه ويكون اجلواب لذلك الثـاين فتقـدير اآليـة إن    شرطان وتوسط بينهما جواب كان األول قيدا يف الثاين مبعىن 

Å 

2 

٤٤  

    

    

 ١٢. بيان للمخصوص بالذم:  . سئبء مفسرة لفاعلِ  شيعين أن ما نكرة مبأشار بذلك إىل: ١٢. الباء للسببية= 

 ١٢. بكم ? 


ْْ

ُُ
ٰ ْْْْۤ

ٰال ْ ُْْ 
ْْْْ َدق ْ ٰصْ ِ ِ
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٤٥  

    

    

وت  إن ص:يأ )١(ن األول قيد يف الثاين ع  أ وصـل إليهـا ا رهـا وا ن كانـت لـه يؤ ملـدقتم يف زعمكـم أـا لكـم و مل ث مـ
ًولن يتمنوه أبدا﴿فتمنوه  َ َ ُ ْ  َ َ َ ْبما قدمت أيدي م)٢( َ ِ ِ ْ ََ ْ  َ َ ي﴾ِ رهم با ن  لنب  كف زم لكذ م عليم ﴿بهم  ملستلا ٌوالل   ِ َ ُ َ )۹۵(﴾ 
ر ْولتجدن م﴿ فيجازيهم )٣(نيفالكا ُ  َ ِ َ َ ِ ص الناس َأ الم قسم ﴿﴾َ  َ َ رصَ وَع  ْ ْمن الذ أ كو﴿ )٤(ح﴾ أ َُ ْ َ َين ِ  َ ن ﴾اِ ر ي ا ملنك

ركني إلنكارهم له  ا ن مصريهم   بأ)٦( لعلمهم)٥(للبعث عليها َ يود﴿ملشلنار دون ا ىن﴾َ َأحد ُم لو  ُعمر ألف ﴿ )٧(يتم  ُْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ٍسنة َ ىن أن)٨(﴾َ و مصدرية  مبعـ  ي بـصلتها يف تأويـل)٩(ل ود هـ و ول  يـ مـصدر  َومـا  ُـو﴿مفعـ َ ِبمزحزحـ ﴿ أحـدهم :يأ ﴾َ ْ َ ُ ِ﴾ 

                                                
واب لألول وجواب الثاين حمذوف دل عليه وقيل إن اجل. كنتم صادقني يف زعمكم إن الدار اآلخرة لكم خاصة فتمنوا املوت 

  ")صاوي "،"مجل. (" الشرط األول إشارة إىل¼ا لكمأ½ :قولهو ، الشرط الثاين إشارة إىل¼ إن صدقتم:أي½ :جواب األول وقوله
لـيس بـذا    اجلـزاء الواحـد بالـشرطني بـدون العطـف      غرض املفسر من هذا البيان دفع ما يقال إن تعلـق ] قيد يف الثاين [ :قوله  )١(

  ]علمية [.ما ذا االعتبار كشرط واحدحاصل الدفع أ
 النتيجـة الـيت هـي     إشـارة إىل ¼املستلزم لكـذم ½ :نقيض التايل وقولهإىل استثناء  إشارة   هذا يف املعىن  ] ولن يتمنوه أبدا   [:قوله  )٢(

حجام عما دعوا إليـه  يكون منهم من اإل لبيان ما ق من جهته تعاىلبالم مستأنف غري داخل حتت األمر سنقيض املقدم وهذا ك  
 : ويف اجلمعـة ¼لن½ :وقال هنا ¼ما فعلت أبدا½ : وهو ظرف زمان يصدق باملاضي واملستقبل تقول¼يتمنوه½ـ منصوب ب ¼أبدا½و
 هلـم بـصفة   يـد النفـي ودعـواهم هنـا بالغـة قاطعـة وهـي كـون اجلنـة          ي لتأ اإ قيل    حىت ¼ال½ن   أبلغ يف النفي مِ    ¼لن½ ألن   ؛¼ال½

 فيهـا ودعـواهم يف   ¼لـن ½ فناسـب ذكـر   اد حلـصول األوىل ر ألن الثانيـة تـ  ؛ فوق مرتبـة الواليـة  ىاخللوص وألن السعادة القصو  
  ")مجل. (" فيها¼ال½اجلمعة قاصرة مردودة وهي زعمهم أم أولياء هللا فناسب ذكر 

  ]ةعلمي [. أشار به إىل إرادة اخلاص من العام بقرينة املقام]الكافرين[ :قوله  )٣(
 على املفعول الثاين وإمنا قدره لداللة املذكور عليه وقيل إنه معطوف   شار به إىل أنه معطوف بتقدير أحرص       أ ]أحرص[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.على الناس محال على املعىن
  ")مجل. (" املقدرة يف كالم املفسر والضمري للحياة¼أحرص½ـمتعلق ب] عليها [:قوله  )٥(
 مـن  ارارفـ  فيحبون احليـاة  : أي¼إخل... بأن مصريهم½ : العام وقولهىبيان لنكتة عطف هذا اخلاص عل     ] خلإ... لعلمهم [:قوله  )٦(

  ")مجل. (" هلذا املصري: أي¼له½ :هذا املصري وقوله
اإلشارة إىل أنه ليس املراد من الـود جمـرد احلـب القلـيب كمـا هـو معنـاه ألـم كـانوا يـشتهون طـول العمـر                   ] يتمىن[ :قوله  )٧(

  ]علمية [.البونه فالكالم من باب ذكر السبب وإرادة املسببويط
  ")مجل. ("كناية عن الكثرة فليس املراد خصوص هذا العدد] ألف سنة [:قوله  )٨(
ن شرط لو ومضمون مفعـول يـود   موأشار به إىل أن كلمة لو أصلها للشرط ال للمصدرية لكن ملا كان مض      ] مبعىن أن [ :قوله  )٩(

  ]علمية [.ال باملصدروالشرط عن مفعول الفعل فاكتسب االمسية يف املعىن فصار فعل الشرط مؤ استغنوا بفعل اواحد

  ١٢. حرصهم على طريق االستينافبيان لزيادة:  ١٢. أي مرجعهم :  ك١٢.  احلياة متعلق بأحرصىأي عل? 

َلم ْ    ِ بالظ  ْۢ ْۢ ْ ِ ِ
ٰحي   ٰ ْ ٍوة    َ

ِ
ٰ
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ِمن العذاب﴿ )١(مبعده َ َْ َ َأن  عمر﴿ النار ﴾ِ ز﴾َ َ َواللـ   ـص   بمـا  عملـون﴿ تعمريه :يأحزحه م فاعل  ُ َ َْ ٌَ ِ َِ ُ  باليـاء والتـاء ﴾)۹۶( َ
وريا  ن  صفيجازيهم وسأل ا ي ب ر لنبا ن املال عمأو  ي  و من يأيت با ح ل و عـدونا يـأيت بالعـذاب ئكة  عم هـفقال جربيل فقال 

و كا ْقل﴿:  ألنه يأيت باخلصب والسلم ف ل؛ن ميكائيل آلمنا لو َمن  ان عدوا لج  يل﴿ هلم ﴾ُ ِ ْ ِ َ  ُ َ ِف ﴿ فليمت غيظا )٢(﴾ََ  ن   َ
َع   قلبك ﴿ )٣(ن لقرآ  ا:يأ ﴾َل   َ نز َِ ْ ِب ذْن)٤(َ ِ ر﴾ِ َمصدقا لم)٦(ِ الل ﴿ )٥(م بأ  ً  َ ِا ب ْ  يدي ُ ْ ََ َ ن الكتب ﴾َ ًو ُدى﴿م قبله  ن ﴾َ م 
ْو  ى﴿ )٧(لة  الضال َللمؤمن  ﴿ باجلنة ﴾ُ ِ ِ ْ ُ ْ ِمن  ان عدوا لل  )۹۷( ِ   ُ َ َ َورسل  وج  يل )٨(ََ ِ ْ ِ َ َ َِ ُ ر اجليم﴾ُ  وفتحها بال )٩(بكس 

ن عطف اخل ع عطف   املال﴾﴿مهز وبه بياء ودوا  ز)١٠(عاص   العاممئكة  راءة ميكائيل  بهم ويف  ويف  وياء ق
                                                

  ]علمية [.بعاد وإن جاء الزما مبعىن البعيد مبعىن اإله إىل أن الزحزحة متعد أشار ب]مبعده[ :قوله  )١(
 علـى مـا هـو الـصحيح وجوابـه حمـذوف        خـربه ¼كـان ½ شرطية يف حمل رفع باالبتداء و¼من½] من كان عدوا جلربيل   [:قوله  )٢(

  ")مجل. ("تقديره من كان عدوا جلربيل فال وجه لعداوته أو فليمت غيظا كما قال املفسر
  ]علمية [.أشار املفسر إىل أن الضمري الثاين راجع إىل القرآن] القرآن[ :قوله  )٣(
ىل ضـمري املخاطـب دون يـاء املـتكلم وإن كـان      ضـافه إ أ خزانة احلفظ وبيت الرب و    ه ألن ؛خصه بالذكر ] على قلبك  [:قوله  )٤(

مـا ألن مث قـوال آخـر مـضمرا     إ فريد لفظه باخلطاب و إما مراعاة حلال اآلمر بالقول    ¼على قليب ½ظاهر الكالم يقتضي أن يكون      
  )"مسني". ( اهللا من كان عدوا جلربيلوالتقدير قل يا أيها النيب قالودل  ¼قل½بعد 

  ]علمية. [ أن املراد من اإلذن هاهنا املعىن اازي أعين األمرأشار به إىل] بأمر[ :قوله  )٥(
 ألن اإلذن حقيقة يف األمر جماز يف العلم وجيب  ؛ من تفسريه بالعلم   بأمر اهللا أوىل  : تفسري اإلذن هنا باألمر أي    ] بأمر اهللا  [:قوله  )٦(

  ")كرخي. ("العمل على احلقيقة ما أمكن
  ]علمية [. حذف املتعلق بقرينة املقام وكذا األمر يف قوله باجلنةأشار به إىل] من الضاللة[ :قوله  )٧(
 سـيدنا   قلـب ن من كان عدوا جلربيل ألجل أنـه نـزل بـالقرآن علـى    أن يف اآلية األويل ملا بي] إخل... من كان عدوا هللا    [:قوله  )٨(

  كـان من هـؤالء فإنـه  ن كان عدوا لواحد ن كل مأن يف هذه اآلية  ربقة اإلنصاف بي اهللا تعاىل عليه وسلم فقد خلع    ىحممد صل 
  )"مجل"، "خازن. (" فإن اهللا عدو للكافرين:ن اهللا عدو له بقولهأ جلميعهم وبني اعدو

إخل راجـع للمفتـوح   .. .¼وبـه ½ : راجع هلما وقوله¼بال مهز½ : كشمويل وقوله  ¼وفتحها½ :كقنديل وقوله ] بكسر اجليم  [:قوله  )٩(
  بـوزن وزن سلـسبيل والرابعـة  بـ الثـة  ث وكلـها سـبعية وال  ،الثـة يف مفتوحهـا   وث،مكـسور اجلـيم   واحدة يف ،ات أربعفقط فالقراء 

جِرحصاوي". (شم("  
 علـى فـضلهما علـى غريمهـا مـن      تنبيهوفائدة هذا العطف ال. لدخوهلما يف املالئكة : أي]  العام ىمن عطف اخلاص عل    [:قوله  )١٠(

  ")كرخي. ("صف يرتل مرتلة التغاير يف الذات ألن التغاير يف الو؛املالئكة كأما من جنس آخر

  أن جواب الشرطإىليشري : 

وف
حمذ

.
١٢ 

 ١٢.أحوال من مفعول=

 ع



 ع

ْ  ۢ ْْ

ْْٗ
ٰٗ 

ِ َتِكٰ لَم و ْْٰ  ٓ
ْٰٰ

ٰميك   َو ْ َ ل   ِ
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رى بال ياء  ُ ف ن الل  عدو﴿خويف أ َ َ ِ ع هلم بيانا حلا﴾)۹۸(َ و ق أوقعه  َولقد أنزلن إليك﴿ )١(هلم م ِْ َ ََ ْ َ َ ْ َ  ﴿ يا حممد ﴾َ
ي)٢(واضحات: أي ﴾ وريا  ن  ول ا للنب حال رد  ص ب يء يه وسلم ص   اهللا عللق ِ وما يك  ب ا إال﴿بش ما جئتنا  َ ِ ُ ُ ْ َ َ

روا بها﴾)۹۹( َأو لما﴿ .كف   ُ َ ًع ـدا ﴿)٣(﴾ اهللاَ ْ ر﴾َ ي إن  خـ   اإلميـان بـا لنب وا عليـه يلنبـج أو ا  عـ ن أن ال يعـاو
ركني ﴿ َنبذهملشا َ ُ يق من مرحه ﴿ـط﴾   ْ  ٌ ِ واب )٤(هـضـ بنق﴾َ و¼كلما½ج  ْبـل ﴿)٥( حمـل االسـتفهام اإلنكـاريه و  نتقـال لـال ﴾َ

ك   ُم ال يؤمنون﴿ َأ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ِولما جاء ُم رسول من عِند الل )٦ ()۱۰۰(َ َِ ْ ْ ٌ ُ ََ ٌمصدق لما مع م نبذ  يق ص حممد   اهللا عليه و سلم ﴿﴾َ  ُِ َ ٌَ َ ََ ْ َُ َ َ َمن     
ُالذ أوتوا  الل  ُ ين ْوراء ظ ورِ موراة ﴿لت ا:يأ ﴾  ِ ُ ُ َ وا مبا فيها:يأ ﴾َ ول وغريه )٧(يعمل لم  ر ن اإلميان با س  ل م

َك ﴿ َن م ال  عَلمون َ ُ ْ َْ َ ُ ن أنه ﴾)۱۰۱(   نبما فيها  ق أو أنيم ْواتبعوها كتاب اهللا ﴿ـح  ُ َ ُما تتلوععطف   نبذ ﴿﴾ اَ  َْ   .............﴾اَ
                                                

 ألن اجلزاء مترتب على كل واحـد  ؛فيه إشارة إىل أن فائدة الوقوع الداللة على أم كافرون ذه العداوة ] بيانا حلاهلم  [:قوله  )١(
طاعته مكابرة أو معـاداة  من املذكورين يف الشرط ال على اموع واملراد مبعاداة اهللا تعاىل خمالفة أمره عنادا واخلروج عن       

 ألن العداوة علـى احلقيقـة اإلضـرار بالعـدو بغـضاله وذلـك       ؛ر الكالم بذكره اجلليل تفخيما لشام   واملقربني من عباده وصد   
 إليـه   والرابط كما أشار]٩٨: البقرة[﴾فَِإنَّ اللّه عدو لِّلْكَاِفِرين﴿ : هنا قوله¼من½ويؤخذ منه أن جواب . حمال على اهللا عزوجل  

من وجهني أحدمها أن االسم الظاهر قام مقام املضمر والثاين أن يراد بالكافرين العموم والعموم مـن الـروابط النـدراج األول            
   )كرخي (.فهو كافر: حتته وجيوز أن يكون حمذوفا أي

  ]علمية [.ياسب مبقام رد قول ابن صورأنأشار به إىل أن املراد هو املعىن اللغوي ألنه ] واضحات[ :قوله  )٢(
أشار به إىل أن املفعول حمذوف وانتصاب عهد على املفعول املطلق من باب أنبتـها اهللا نباتـا أو علـى املفعـول                 ] اهللا[ :قوله  )٣(

  ]علمية. [الثاين بتضمني عاهدوا معىن أعطوا
حاصـل الـدفع أن املـراد مـن النبـذ      دات والعهد ليس منـها    ما يقال أن النبذ حقيقة يف املتجس       أشار به إىل دفع   ] بنقضه[ :قوله  )٤(

  ]علمية. [لزوم وإرادة الالزمطرح هو النقض والترك من باب ذكر املوال
: املقصود به فهو يف املعىن مسلط عليه واملعىن على إنكار اللياقـة واملناسـبة أي      : أي] وهو حمل االستفهام اإلنكاري    [:قوله  )٥(

  ")مجل. ("ا عقدوهمال ينبغي وال يليق منهم نبذ العهد كل
بالتوراة وليسوا من الدين يف شيء فال يعدون نقض املواثيق ذنبـا وال يبـالون بـه وهـذا رد ملـا          ] بل أكثرهم ال يؤمنون    [:قوله  )٦(

  )"روح البيان. ("يتوهم من أن النابذين هم األقلون
ته بل كناية عن عدم العمل مبا يف التوراة  ليس على حقيق ¼وراء ظهورهم ½ :أشار بذلك إىل أن قوله    ] مل يعملوا مبا فيها    [:قوله  )٧(

  ")صاوي. ("وإال فهم يعظموا إىل اآلن

 ١٢. يعين وضع الظاهر موضع املضمر:

 كما١٢.  لفظ اجلاللةعطف على: ١٢. أي ظهر:

ض 
 غر
إىل

. خرآ
 ك١٢

 ك١٢. وفاعله فاعله: ١٢. يف الكتاب أي:

 من غرض:



ٰللك   ْ ْيَن   ِ ۢت ٍٰي      ۤاِْ
ٰ ب  ن ۤتٍ ِ ٰالف   َ َسقونْ ْ ُ ِ

ْ دوا     ٰع ُ َ
ْْٗ
َْْْٓ ْ

ْ َْ ٰا ِكتَ ٰكت  َبْ َِْٓ َبِ
ْ

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

  

    

2 

٤٨  

    

    

 
0 

 
0 

ِملك﴿ عهد ﴾َ ع  ﴿ )١( تلت:يأ ْ ز﴾ُ رسـيه ملـا  ر وكانـت دفنتـه حتـت  ن ا نـ  ك لـسح ع ملكـه أو كانـت   مـ
ع قرـتــست ع )٢(لــسما ن تعلــم الغيــب  ونــه وفــشا ذلــك وشــاع أن ا فجمــوتــضم إليــه أكاذيــب وتلقيــه إىل الكهنــة فيدو جلــ ن

وا إمنـا ملككـم سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطني ع ر فقـا وجدوا فيها ا وها  ر لليها الناس فا لسح ف ج  ستخ
وه  ر يـ ترب)٣(فضوا كتب أنبيائهم قال تعاىلروفتعلمبهذا  روا إىل حممـد يـذ وهلم ا ود يف  كة لـسليمان وردا   ا نظـ قـ ليهـ عـ

را َوما ك ﴿: حسليمان يف األنبياء وما كان إال سا َ َ َ ر:يأ ﴾َ ر ألنه؛)٤(لسح لم يعمل ا  بالتشديد ﴾َ﴿ )٥(كف 
َ ك وا  ُعلمون الناس الس ﴿والتخفيف  ْ  َ ُ َ َ ْ ُ ن ضمري ﴾َ ا ﴿ م اجلملة حال  وم َوكف أنـزل ﴿ يعلم﴾  َمـا  ِ ُ َ)٦(

ِالمَلك ْ  َ َ ر الالم الكائنني)٧( أهلماه:يأ ﴾ْ رئ  ر و ن ا بكس  ق لسح َببابل﴿ )٨(م ِ راق ﴾َِ واد ا لع بلد يف  َ ـاروت ومـاروت﴿س َُ َُ َ َ﴾ 
زال لتعليمه ابـتالء  ر وقيل ملكان ا ران كانا يعلمان ا ن عباس مها سا نبدل أو عطف بيان للملكني قال ا لسح ح ب

من﴿ للناس )٩(من اهللا ْوما ِ َ َأحد ح    قوال﴿ زائدة ﴾َ ُ َ َ ٍَ َ﴾...................................................  
                                                

 رسـول اهللا  ةحمفوظة من استراقهم السمع مـن بعثـ   ألن السماء    ؛ املاضي عىن أن املضارع مب   إىلأشار بذلك   ]  تلت :يأ [:قوله  )١(
  )"صاوي(".  قرأت أو كذبتعىن عليه وسلم وتلت مبتعاىل اهللا صلى

  ]علمية [.فية الوصولأشار به إىل بيان طريق آخر لذلك الوصول وفيه إمياء إىل االختالف يف كي] السمع كانت تسترق[ :قوله  )٢(
  ]علمية [. سليمان عليه السالم عما نسبوه إليهِلتربية أشار به إىل أن اجلملة اعتراضية ]قال تعاىل[ :قوله  )٣(
  ]علمية [. أشار به إىل أن املراد من الكفر هو السحر جمازا]مل يعمل السحر[ :قوله  )٤(
ه وأما يف شرعنا ففيه تفصيل فـإن اعتقـد صـحته وإنـه يـؤثر بنفـسه فهـو         من غري تفصيل وذلك يف شريعت:أي] ألنه كفر  [:قوله  )٥(

  )"صاوي(".  وإن كان ليبطل به السحر فجائز، وإن كان ال لشيء فمكروه،كفر وأما إن تعلمه ليسحر به الناس فهو حرام
سـوغ عطفـه عليـه تغايرمهـا      و¼السحر½ على املوصولة يف حمل نصب عطفا   ¼ما½ أن   إىلأشار به   ] ويعلموم ما أنزل   [:قوله  )٦(

  )"كرخي". ( من السحر فالتغاير باحلقيقة ال باالعبتارى نوع أقو¼ امللكنيعلىمبا أنزل ½ أو املراد الفظ
أشار به إىل أن املراد من اإلنزال هو اإلهلام للتناسب الظاهر بينهما ال ما هو املتبادر منه يف مثل هذه التراكيب           ] أهلماه[ :قوله  )٧(

  ]علمية [. من نزول الوحي على الرسلينعناووال
  ]علمية[)٩٥، صـ"صاوي (".إشارة إىل أن ببابل جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة للملكني] الكائنني[ :قوله  )٨(
ل إمنـا أنـزال   يـ  طالوت بالشرب مـن النـهر وق  م قو ى امتحانا واختبارا هلم هل يتعلمونه أوال كما ابتل        :أي] ابتالء من اهللا   [:قوله  )٩(

 مـن  ةبير ذلك الزمان واستنبطوا أبوابا غن السحرة كثروا يفأملعجزة لئال يغتر به الناس وذلك  عليمه للتمييز والفرق بينه وبني ا     لت
 يتمكنـوا مـن معارضـة أولئـك      هذين امللكـني ليعلمـا النـاس أبـواب الـسحر حـىت      تعاىلالسحر وكانوا يدعون النبوة فبعث اهللا      

  ) ملخصا"أبو السعود". (اس النعلىالكذابني وإظهار أمرهم 

 ١٢. لألكثر?

ك١٢. البن عامر ومحزة? 





ٰالشي      ُط ْ       ٰسَليمِٰ ْ َن     ُ

ٰسَليم ْ نوُن     ُ َ ٰك 
ٰالشي ََ ع  ْۤروََِْط ْ  

ْْ

ُٰ علم ْۤ ِن      َ 
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َإنما نحن ف نٌة﴿ له نصحا  ْ ِ ُ ْ َ َ ن اهللا للناس)١(﴾ِ  ن م بلية  و مؤ ركه  ن  ر و ن تعلمه  م ليمتحنهم بتعليمه  فه ت م كف ْفال تكـ ﴿فم ُ ْ َ َ َ﴾ 
ِف تعلمون من ما ما  ُ قون ب  ب ْ  المرء وزوج ﴿ماه ّم علبتعلمه فإن أىب إال التعل َ َْ ََ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ َِ  ُ ْ ِ ُ َ َ ض كال ﴾َ ر  إىل يبغ بأن  َوما ﴿خاآل َ

رة:يأ ﴾ ُم ِ ضآر ب ﴿ )٢(لسح ا يَن  َ ر ﴾ِ ْمن﴿لسح با ِأحد إال ب ْذن الل﴿ زائدة ﴾ِ ِ ِِ ِ  ٍ َ ْويتعلمون ما    ُم﴿ بإرادتـه )٣(﴾َ  ُ َ َ َ ُ َ َ َ  يف ﴾َ
رة  َوال ﴿خاآل ْينفع م َ ُ َُ ر ﴾َ و ا لسح و ْولقد﴿ه َ َ ْعلمو﴿ الم قـسم ﴾َ ُ ِ ود :يأ ﴾اَ ِلمـن﴿ليهـ ا َ مـن قة ملـا قبلهـا ـ الم ابتـداء معلـ﴾َ
والعمل  ن  صو م َمـا لـ  ﴿ بكتـاب اهللا )٥(سـتبدلهو اأ اختـاره ﴾﴿)٤(لةوم ٍ ا ة مـن خـالقيـِفـَ َ َ ْ ِ ِ  نـصيب يف اجلنـة ﴾َِ
َولبئس ما﴿ َ ْ ِ َ َْ وا﴿ شيئا ﴾َ وا ﴾َ ْب  أ فس م﴿ع با ُ َ ُ َ ن :يأ ﴾ِ رة :يأ: ي الشار ن اآل خـحظها  وهأم   حيـث أوجـب)٦(تعلمـن 
َلو  انوا  عَلمون﴿النار هلم ُ ْ َ ْ ُ َ ْ وهعذابمن ال)٧(إليه حقيقةمايصريون﴾)۱۰۲(َ ْولو أن م﴿تعلم ما  ُ  َ ْ َ ود :يأ﴾َ ْمنو﴿ليه ا ُ ي ﴾اَ لنب با

                                                
ة للمبالغـة  اا مصدرا ومحلها عليهمـا محـل مواطـ    فرادها مع تعددمها لكو   إالفتنة االختبار واالمتحان و   ] إمنا حنن فتنة   [:قوله  )١(

ل  مـا أنـز  ن ومـا يعلمـا  :أيها لينصرف الناس عن تعلمـه  واشأن سانه ي ليس هلما فيما يتعاط  لبيان أنه كأما نفس الفتنة والقصر     
م بل التعليم ويقوال له إمنا حنن فتنة وابتالء من اهللا عزوجل فمن عمل مبا تعل  سحر أحدا من طالبيه حيت ينصحاه ق      هما من ال  يعل

 د اإلميان فـال تكفـر باعتقـا   على مبثله بقي رارتغاء عن االقيعة لالترمل به أو اختذه ذع عن الىقمنا واعتقد حقيقته كفر ومن تو   
  )"أبو السعود". (هحقيقته وجواز العمل ب

أشار به إىل أن الضمري للسحرة الذين عاد إليهم ضمري فيتعلمون ألم صاروا سحرة ذا التعليم وقيل لليهـود       ] السحرة[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.الذين عاد إليهم ضمري واتبعوا وقيل للشياطني واألول أقرب فلذا اختاره على ما التزمه

  )"مسني". ( احلال فيتعلق مبحذوفعلىا استثناء مفرغ من أعم األحوال فهو يف حمل نصب هذ] إال بإذن اهللا [:قوله  )٣(
ء وخـرب  بتـد  مجلة من م¼ماله يف اآلخرة من خالق½ : صلتها وقوله¼اشتراه½و  يف حمل رفع باالبتداء :أي] ومن موصولة  [:قوله  )٤(

والتقـدير مالـه خـالق يف     لـه  ه لكـان صـفة   عنـ و أخرله و متعلق مبحذوف وقع حاال من¼يف اآلخرة  ½ء و  يف املبتد  ة مزيد ¼من½و
 إن جعـل  ¼علمـوا ½  مفعـويل اآلخرة وهذه اجلملة يف حمل الرفع على أا خرب للموصول واجلملة يف حيز النـصب سـادة مـسد          

  )"أبو السعود". (لواحدإىل ا اثنني أو مفعوله الواحد إن جعل متعديا إىلمتعديا 
  ]علمية [.أشار به إىل إرادة معىن اازي لتعذر احلقيقة] اختاره أو استبدله[ :قوله  )٥(
  )"مجل(".  تعليلية لذمهم¼حيث½ مصدرية واملصدر املأخوذ منها ومن صلتها هو املخصوص بالذم و¼أن½] ن تعلموهأ [:قوله  )٦(
ولَقَـد عِلمـواْ لَمـِن    ﴿ :م أوال يف قولههلم العلدفع التنايف يف اآلية حيث أثبتت     قصد ذا   ] إخل... حقيقة ما يصريون إليه    [:قوله  )٧(

اهرتم  عدم الثواب واملنفي عنهمعلن املثبت هلم أع  االمتناعية وحاصل الدف   ¼لو½ ى ثانيا مبقتض  م ونفته عنه  ]١٠٢: البقرة[﴾اش
  )"مجل(" . التحقيق والتعينيعلىن املثبت العلم اإلمجايل واملنفي العلم التفصيلي أثانيا علم خصوص العذاب أو 

 ك١٢. بيان لضمري أنفسهم?  ك١٢ فة موصو أن ما نكرةإىليشري ? 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

هما
ل من
ـــ ك

ـن
 

ْْ ُٰٰ
ٰ ْْ  ْ

ْ
ٰاش   َ ْٰالُٗ         ْ

ٰ ۤ
ْ

ْ 
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ْوا قوا﴿لقرآن  َ و حمـذوف عقاب اهللا برت﴾  واب  ر و لـك معاصيه كا جـ وا دل عليـه :يأ لسح َلمثوبـٌة﴿ثيبـ أل ُ َ واب ﴾َ ثـ 
ٌمن عِند اهللا خْ  ﴿قسم ـه مبتدأ والالم فيه لل َْ ِ روا به أنفسهم ﴾  ْلو  انو﴿ش خربه مما  ُْ َ  عَلموناَ ُ ْ    ملا )١( أنه خري﴾)۱۰۳(َ

منو﴿ثروه عليه   آ   ي ا  ْيا ُ َ َ ْا ال  قولو  ُ ُ َ َراعِنااَ راعا )٣(يللنب )٢(﴾َ ن ا ر  مل أ م وا)٤(ة م ي بلغة )٥(ن وكا ون له ذلك و و ه  ل يق
ود ون عنها )٦(ليها ي فن  املؤ وا بها ا روا بذلك وخا ونة  ر ن ا من سب  لنب طب فس ع ل ُوقولو﴿م ُ َانظرنا﴿ بدهلا ﴾اَ ْ ر:يأ ﴾ُ   نظ ا
ُواسمعوا﴿إلينا  َ ْ ول﴾َ رون به مساع  قب ما تؤ ٌعذاب أليم)٨( َ﴿ )٧(م ِ َ ٌ َ و النار ﴾)۱۰۴(  َ ُود الذ ك ـَما ي﴿ه مؤلم  َ ََ ين ِ  اْوَ  

                                                
 وهـو الـسحر   ¼مهسف به انوا اشترما½ـ الضمري ل  ¼ملا آثروه ½ : للثواب املعرب عنه باملثوبة وقوله     ¼أنه½الضمري يف   ] نه خري أ [:قوله  )١(

  )"مجل(".  للثواب¼هعلي½ والضمري
ألن املـؤمنني  ،ائع يف األحكام قال ابن الفرس استدل ا على سد الذر    ] اآلية... ﴾ الذين ال تقولوا راعنا      ﴿ [:قوله  )٢(

  ]علمية[")اإلكليل (".ِهراعنا له صلى اهللا عليه وسلم لئال جيد اليهود بذلك السبيل إىل سب:مِنعوا من قول
  ]علمية [.أشار به إىل أن املقول له هو النيب صلى اهللا عليه وسلم بقرينة سبب الرتول والنهي على اإلطالق] للنيب[ :قوله  )٣(
  )"أبو السعود". (وهي املبالغة يف الرعي وهو حفظ الغري وتدبري أموره وتدارك مصاحله] أمر من املراعاة [:قوله  )٤(
 تعـاىل  اهللا صـلى  من العلم يقولـون راعنـا يارسـول اهللا     عليهم شيأى إذا ألق :أي املسلمون يقولون له ذلك      :أي] وكانوا [:قوله  )٥(

 نفهم كالمك وحنفظـه وكانـت لليهـود كلمـة عربانيـة أو سـريانية يتـسابون ـا          حىتقبنا وانتظرنا وتأن بنارا :أي !عليه وسلم 
 مقـصدهم  إىل واختـذوه ذريعـة   ه مسعـوا بقـول املـؤمنني ذلـك افترضـو     مسع المسعت فلما  اما بينهم وهي راعينا قيل معناها       في

 الـرعن وهـو   إىل عليـه الـصالة والـسالم    تهبسسبة أو نـ  عليه وسلم يعنـون بـه تلـك املـ    تعاىل اهللا صلىفجعلوا خياطبون به النيب     
 علـيكم لعنـة اهللا   ! عنـه مسعهـا منـهم وكـان يعـرف لغتـهم فقـال يـا أعـداء اهللا         تعـاىل ن سعد بن معاذ رضـي اهللا  أق روي  ماحل

 عليـه وسـلم ألضـربن عنقـه قـالوا أو لـستم       تعـاىل  اهللا صـلى والذي نفسي بيده لئن مسعتها من رجل منكم يقوهلـا لرسـول اهللا            
تقولو   سنة اليهود عـن التـدليس وأمـروا مبـا يف معناهـا وال يقبـل التلبـيس          ل أل  فيها املؤمنون عن ذلك قطعا     ىا فرتلت اآلية و
  )"أبو السعود". (¼ انظرنا:وقولوا½ :فقيل

 عـىن امل سب مأخوذ مـن هـذا   :أي ¼ةسب من الرعون½ : التعليل للنهي املذكور وقولهمعىنيف ] إخل... وهي بلغة اليهود  [:قوله  )٦(
مسع المسعت فإن هذه العبارة كان هلا عند اليهود هذان املعنيان فاملفـسر نظـر لـألول وغـريه للثـاين هـذا              ايعين ال من قوهلم     

  )"مجل(".  وبالثاين املذكور يف غريه عربانية أو سريانية، األول يف الشرح عربيةعىنوهي بامل
كام فإذا وجـدت القابليـة مـن الطالـب مـع نظـر املعلـم حـصل الفـتح            حبضور قلب عند تلقي األح     :أي] مساع قبول  [:قوله  )٧(

  )"صاوي(". العظيم
 تعـاىل  اهللا صـلى  كفريام وجعلوه سببا للتهاون برسول اهللا      إىل املذكور   قولكم توسلوا ب  ن اليهود الذي  :أي] و [:قوله  )٨(

  )"أبو السعود". (عليه وسلم

 ع
 ع

ا و
و و

َْ
ِْْ

الـذَ  يَن   ْ ِ ْ
ْْ

ٰ   للكوْ ْ ْيَنِ     ِ َِْْ

َ

منوا اٰ ٰيايها 
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َمن أ ل وال َْ ِ َ ْ َ الم ك  ِ ِ ِْ ُ ن للبيا﴾ْ رب عطف   أهل الكتاب و ن ا م  ع لع ْأن ينزل عَليكم من﴿ ن م ْ ُ َ َ  َ ْخي﴿ زائدة ﴾َ  ٍ﴾رـَ
ي ْمن ربكم﴿ )١(حو ُ ِ يختص برحمت ﴿ )٢( حسدا لكم﴾    َ ْ َ  ِ َ ْ َ وته﴾َ ْمن﴿ )٣(نب  ِ  شاء  ذو الفضل العظيمَ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ َ  وملا )٤(﴾)۱۰۵( َ
وم بأ  الكفار )٥(طعن ر أصحابه ا وا إن حممدا يأ خ وقا م يف ا لي م ل زللنس رطية ﴾َما﴿: نـر وين  عنه غدا  ْننـسخ﴿شـ  َ َ)٦( 

ية ٍمن  َ ْ زل حكمها:يأ ﴾ِ ع لفظها أو ال: ن  خمإما  ن أ ون  راءة بضم ا نـس ويف  مـ لنـ رك أو جربيـل بنـسخها :يأ: ق ْأو ﴿م نـأ َ
و﴾َ ا ننس رها يف ا ع تالوا أو نؤ ر زل حكمها و رها فال  لل نؤ خ ن ن ن ال فخ ز  راءة بال  وظ ويف  مح ا مه ق  :يأ: نسيانملحف

رط و: ننسكها واب ا ن قلبك و لشمنحها  ج َن ت بخ ْ  من ا﴿م ْ  ٍِ َ ِ ْ ع للعباد﴾َ ر )٧(نف أ رة األ ولة أو  ج يف ا كث َأو مثل ا﴿لسه ِ ْ ِ ْ  يف ﴾َ
واب  َأل﴿لثالتكليف وا عَ َ َ م  عَلم أن ْ ْ ٌ  ل   ء قدير َْ ِ  َ ٍ ْ َ ر ﴾)۱۰۶(   ُ ر خ والتبديل واالستفهام  ي ومنه ا للتق َ ألم  عَلم أن ﴿لنس َْ ْ َْ َ

                                                
  ]علمية [.ام وإال فخري عام يشمل النصرة والعلم وحنومها بقرينة املناسبة للمق]وحي[ :قوله  )١(
ن النبوة ال تليـق إال ـم لكـوم أبنـاء األنبيـاء علـيهم الـصالة        أليهود بسبب زعمهم  تعليل للنفي وحسد ا   ] حسدا لكم  [:قوله  )٢(

  )"مجل"، "صاوي(". والسالم وحسد مشركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة والفخر فقالوا ال تليق النبوة إال بنا
  ]علمية [.ربه بقرينة املقام وإال فالرمحة عامسف] نبوته[ :قوله  )٣(
اهم فإنه منه تفضال عليهم من غري اسـتحقاق منـهم   نين كل خري يناله عباده يف دينهم ود      أيعين  ] واهللا ذو الفضل العظيم    [:قوله  )٤(

  )خازن. ( خلقهعلىذلك بل له الفضل واملنة ل
أشار بذلك إىل سبب نزول اآلية واملقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفـار حيـث قـالوا إن        ] ا طعن ومل[ :قوله  )٥(

  ]علمية[)"صاوي (".يه وغريهملا بدل فالقرآن افتراء من حممد فلو كان من عند اهللا 
ا بـاللفظ أو احلكـم أو مـا فنـسخ اللفـظ      مـ إخ اآلية بيـان انتـهاء حكـم التعبـد          هو يف اللغة اإلزالة والنقل ونس     ] سخنن [:قوله  )٦(

 البتـة ونـسخ   ¼الـشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارمجومهـا      ½واحلكم كعشر رضعات معلومات حيرمن ونـسخ اللفـظ دون احلكـم             
 ]١٨٠: البقـرة [﴾اِلـدينِ الْوِصـيةُ ِللْو نكُِتب علَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْمـوت ِإن تـرك خيـراً     ﴿ :تعاىلاحلكم دون اللفظ كقوله     

 حكمـان مـن أحكـام النـسخ ومهـا      ¼ما ننسخ من آية½ : هذا التفسري دخل حتت قوله على نسخه ف  :أي ¼ونرفع تالوا ½ :وقوله
أو ½ : احلكـم الثالـث وهـو نـسخ اللفـظ دون احلكـم وقولـه       ¼سهانـ أو ن½ :نسخ احلكم واللفظ أو احلكم فقـط وحتـت قولـه     

 األحكـام الثالثـة   ¼مـا ننـسخ  ½ : هذا التفسري فقد دخل حتت قولهعلىعكم عليها وال نعلمكم ا و  ال نطل  :أي ¼إخل... نؤخرها
  )"صاوي(".  احلكم دون اللفظ أو ميحيانى أمتك بأن يبق وقلب:أي ¼ منحها من قلبك:أي½ :وقوله

 بعـض  علـى فال يتفاضل بعـض اآليـات    ألن كالم اهللا واحد وكله خري ؛ن آية خري من آيةأوليس املقصود   ] أنفع للعباد  [:قوله  )٧(
ار "، "روح البيان". (يف أنفسها من حيث أنه كالم اهللا ووحيه وكتابه بل التفاضل فيها إمنا هو حبسب ما حيصل منها للعباد          

  )"شريعت

ك١٢. مفعول له لقوله يود? 

 ك١٢. رمنحنو عشر رضعات حي ?

 ك١٢.البن عامر=  ١٢. بضم النون من اإلزالة أي نرفع حكمها= 

 ١٢. من اإلفعال  ?

 ك١٢. بضم النون وكسر السني) ننسها(،ينيلنافع وابن عامر والكوف ?

ك١٢.من احملو 

 
  منأي من تلك املادة وإال فهو=

عال
اإلف

١٢
.

ك١٢





ٰا ِكت ْ ِْْ  بْ
ُٰاهللا  وْ

ُْاهللا  وُٓ 
ْ

 
ْ

ۤ
َْٰاهللا  

ْ ِ ِ
أحكام القرآن للجصاص.أخرته الشيء نسأت يقال
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ألرض ِالل ل  ملك  ْ ََ ُ ْ ِومـا َ كـم مـن دون الل ﴿ ما يشاء  فيهما يفعل﴾َُ ِ ُ  ُ َ  ﴾ٍّيـِولـ﴿ زائـدة ﴾ِمـن﴿ غـريه :يأ ﴾َ
ٍوال  ص  ﴿ )١(حيفظكم ِ َ ع عذابه عنكم ﴾)۱۰۷(  َ وسعها وجيعل الصفا ذه مين  زل ملا سأله أهل مكة أن  يإن أتاكم و : بان

ْأم﴿ يدون أن﴿أ بل ﴾َ َتر ُ ِ ُ رسوَ كم كما س ل مو  ُ ِ ُ َُ َ ْ ُ ومه:يأ ﴾َ ُمن قبل﴿ )٢(ق سأله  ْ َ وهلم﴾ِ ن  ق  رة : )٣(م جهـأرنـا اهللا 
َ ومن ي﴿وغري ذلك  ِ بدل ا ك  باإليمانَ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ر يف اآلياترـبت )٤( يأخذه بدله:يأ ﴾َ َ ْفقد ﴿ )٥(اح غريهـارـقتا و البيناتلنظك ا َ َ

ِضل سواء الس يل ِ َ  َ ق﴾)۱۰۸(  َ ق ا ر حل أخطأ  ي وسط)٦(ط واء يف األصل ا ل وا ِكثيَ ود ﴿ )٧(لس ْمن أ ل لو)٨( ٌرـَ ِ ْ َ ْ  مصدرية ﴾ 
ُ يردونكم م﴿ َ  ُ ًن  عد إيمانكم كفارَ َ ُ ُْ ِْ َ ِ ًحسدا  اِ َ ول له كائنا﴾َ ِمن عِند أ فس م﴿ )٩( مفع  ِ ُ َ ِ ْ   .......................:يأ ﴾ 

                                                
  ]علمية[)٩٩، صـ"صاوي. ("جنبيا من املنصور فبينهما عموم وخصوص من وجهوالنصري قد يكون أ] حيفظكم[ :قوله  )١(
.  من قبل رسولكم ومن قبـل زمـانكم  :أي ¼من قبل½ : أن حذف الفاعل للعلم به جائز وقوله   إىلإشارة  ]  سأله قومه  :أي [:قوله  )٢(

  )"مجل("
  ]علمية [.أشار به إىل بيان سوال بناء على أن الكاف منصوبة حمال صفة مصدر حمذوف وما مصدرية] من قوهلم[ :قوله  )٣(
  )"كرخي". ( أن الباء للعوض وهو ما استظهره السفاقسي ال للسببإىلإشارة ]  يأخذه بدله:أي [:قوله  )٤(
  )"مجل(".  طلب غريها تعنتا وحتكما:أي] واقتراح غريها [:قوله  )٥(
  ]علمية [.تعديا كما هاهنا بقرينة املفعول كما جاء الزما أشار به إىل أن أضل جاء م] طريق احلقأخطأ[ :قوله  )٦(
 حفـظ اآلداب فمـن مل   إىل يف اآلية إشارة ]تنبيه[. و بني الغلو والتقصري وهو احلق الذي ه ]  األصل الوسط  والسواء يف  [:قوله  )٧(

  :يتأدب بني يدي مواله ورسوله وخلفائه فقد تعرض للكفر وحقيقة األدب اجتماع خصال اخلري
  را جاللت نسبت وأكرچه   كي شود مهتر يب ادب مرد

  بست نتيجه ادي ككه بزر   شويكادب باش تا بزر با
  )"روح البيان"(

 عنـهما ملـا رجعـا مـع رسـول اهللا      تعـاىل سبب نزوهلا أن عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي اهللا           ] إخل... ود كثري  [:قوله  )٨(
 أمل نقل لكما إن ديـن اليهـود هـو احلـق وغـريه      :غزوة أحد اجتمعا برهط من اليهود فقالوا هلمامن   عليه وسلمتعاىل اهللا   صلى

 عليه وسلم حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنـه يقاتـل واهللا معـه فقـال عمـار بـن         تعاىل اهللا   صلىباطل فلو كان ما عليه حممد       
 عليـه وسـلم   تعـاىل  اهللا صـلى  عنه ما حكم نقض العهد عندكم فقالوا فظيع جدا فقال إين عاهدت حممدا     تعاىلياسر رضي اهللا    

ة  والكعبـ  دينا عنه رضيت باهللا ربا وباإلسالمتعاىلدا فقالوا قد صبأ فقال حذيفة رضي اهللا  أن أموت فال أنقضه أب   إىلتباعه  إ على
 عليه وسلم بذلك فقال أصبتما اخلـري وأفلحتمـا   تعاىل اهللا صلىخوانا فلما رجعا أخربا رسول اهللا إقبلة والقرآن إماما واملؤمنني     

  )"روح البيان"، "خازن"، "صاوي(". فرتلت

  )"صاوي(".  ابتدائية¼من½ و¼حسدا½ـ متعلق مبحذوف صفة ل¼من عند أنفسهم½ : أن قولهإىلأشار بذلك ] ناكائ [:قوله  )٩(

 ١٢. من قوهلم اجعل لنا آهلا كما هلم آهلة? 

 ص١٢ .أي هم اليهود ?

 ك١٢. أي علته ?







ٰالسمٗ   َْ ِتٰو  ا ـْْْو  ْ 
 ْ
ْْْ ُ سئلوا     َ َ ْ ََْْْٰ
ْْْ

َ َْْٓ ت ٰ ا كِ ِبْ
ْْْْْْْۢ
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ُ  عد ما تب   ل م من﴿ أنفسهم اخلبيثة )١(محلتهم عليه ُ َ َ َ َ َ ِ ْ وراة ﴾َ َ الحـق﴿لت يف ا ي ﴾ْ ْفـاعفو﴿لنبـ يف شـأن ا ُ ْ  :يأ )٢( عـنهم﴾اَ
وهم  ر كا ْواصفحو﴿ت ُ َ ْ وا فال جتازوهم ﴾اَ ر ض أ ْح   ي ﴿ع َ ِ ِ  الل ب مره  َ ُْ َ ِ ن القتال﴾َ ُ  ع    ل ِ إن﴿ )٣(م فيهم  ٌء قديرْيـَشَ ِ َ ٍ   )۱۰۹(  
ُوأقيمو ِ َ تواَ ُ و ْ وما  قدمواَ ُ َ ُ َ ٍ أل فسكم من خ ْ اَ َ ْ  ُ ِ ُ ُتجدوه﴿ة وصدقة    طاعة كصال﴾َ ُ ِ وابه: أي﴾َ ِعِند﴿ )٤(ث  ِ  إن  َ

ٌبما  عملون  ص   ِْ َ َِ ُ َ ُوقال﴿ )٥( فيجازيكم به﴾)۱۱۰(  ََ َ َ لن يدخل الجنةاْوَ ْ َ ُ ْ ً إال من  ان  ُود َ َ ََ ع هائد ﴾اِ  ْأو﴿مج   )٦( قال ذلك﴾َ
ران ملا تيهود املدي ي   اهللا عليه و سلم جننة ونصارى  روا بني يدي ا صنا لنب ود:يأظ ود )٧(ليه قال ا ن يـدخلها إال ا ليهـ  لـ

ن يدخلها إال النصارى  َتلك﴿لوقال النصارى  ْ ْماني مَأ﴿قولـة مل ا﴾ِ ُ  ِ وام الباطلـة ﴾َ ْقـل﴿شـه  ْ ـاتو﴿ هلـم ﴾ُ ُ ْ بر ـانكماَ ُْ َ َ ُ﴾ 
ْإن كنتم﴿عحجتكم   ذلك  ُ ُ ِمن أسَلم وج   لل﴿ )٨( يدخل اجلنة غـريهم﴾َب  ﴿ فيه ﴾)۱۱۱(  ِ ِ َ ْ ْْ َ َ َ  )٩( انقـاد:يأ ﴾َ

                                                
  )"مجل(". هم من غري سبب وال موجب يقتضيههبيأنفسهم فهو مبجرد تش]  محلتهم عليه:أي [:قوله  )١(
  ]علمية [.أشار به إىل أن العفو متعدي بواسطة عن] عنهم[ :قوله  )٢(
 بـأمره بقتـاهلم لكـان     حـىت يـأيت اهللا   واألمر وهذا بيـان لألمـر ولـو قـال         من اإلذن  :أي حذف مضاف    على] من القتال [ :قوله  )٣(

وهذا يقتضي أن هذه اآلية نزلت قبل األمر بالقتال وينافيه ما تقدم يف سبب نزوهلا من أا نزلـت بعـد أحـد وقـد كـان        . أوضح
 أن يقال اإلذن يف القتال الذي كان قد حصل إمنا كان يف قتال العرب وأما قتـال  األمر بالقتال قد نزل وحصل القتال بالفعل إال 

  )"مجل(".  فقد تأخر األمر به واإلذن فيه عن غزوة األحزاب أو قبلها بيسري تأملىبين إسرائيل من اليهود والنصار
 إىل جتـدوا ثوابـه عنـد رجـوعكم     :أيد ثوابـه   ألن اخلري املتقدم سبب منقض ال يوجد إمنا يوج         ؛بني به املراد  ] ثوابه [:قوله  )٤(

  )"كرخي". (اهللا
  ]علمية [.أشار به إىل بيان مثرة عملهم فهو وعد للمؤمنني املخاطبني فاملراد من اجلزاء جزاء اخلري] فيجازيكم به[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.أشار به إىل بيان سبب الرتول] قال ذلك[ :قوله  )٦(
 كـل  إىل مجع بينهما ثقـة بـأن الـسامع يـرد     :أي فلفق بني كالم الفريقني عىنحلاصل املابيان ]  إخل ... قال اليهود  :أي [:قوله  )٧(

وقَـالُواْ كُونـواْ هـوداً    فريق قوله وأمنا من اإللباس ملا علم من التعادي بني الفريقني وتضليل كل واحد منهما لصاحبه وحنـوه ﴿   
وقدمت اليهود .  تقول كونوا هوداى وال النصارىن اليهود ال تقول كونوا نصار     أوم   إذ معل  ]١٣٥: البقرة[﴾أَو نصارى تهتدواْ  

  )"كرخي". ( لفظا لتقدمهم زماناى النصارعلى
  )"كرخي". ( فإن معناها إجياب النفي¼ىبل½ إثبات ما نفوه وإن ذلك مستفاد من إىلإشارة ]  يدخل اجلنة غريهمىبل [:قوله  )٨(
أشار به إىل أن أسلم هاهنا من اإلسالم وهو االنقياد يف األعمال فلذا فسر حمـسن مبوحـد ليوجـد شـرط صـحة              ] أنقاد[ :قوله  )٩(

  ]علمية [.األعمال فيترتب عليه اجلزاء

 ص١٢. أي اخلاص م? 

?
 ١٢. يقال هاد وود إذا دخل يف اليهودية ،كعائذ وعوذ

لث
الث

 

ْۢ
َٰاهللا     ٰ   

ٰالصلْ َوة الزك  َوة  َاهللاهللاِِّْْْْٰ 
يٰ       َْْ ْْْ ٰ َ

َدق ْ ٰصْْ ِ ِٰٗ  
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رف األعضاء فغريه أوىل  وجه ألنه أ ص ا ره و شأل ل خ ٌو ُو محسن﴿م َِ ْ ُ وحد ﴾َ ََ فَل  أجره عِند رب ﴿م  َ ُ ْ واب عمله اجلنة :يأ ﴾َ ث 
نون﴿ َوال خوف عَلي م وال  ُم يحز ُ َ َْ ْ ْ َْ َِ َْ ٌ رة ﴾)۱۱۲(  َ ُوقالِت الي ﴿)١(خ يف اآل َ ْ َ َ َود ليسِت  ع  َ َ َ ٍ   ءُ ْ رت بعي  )٢( معتد به﴾َ كف و
َوقالِت  ليسِت الي ود ع ﴿ ُ ُ ََ ْ ٍ    ءَ ْ و  ﴾َ رت  مب معتد به و ريقان :يأ ﴾ْوُ م﴿كف َيتلون﴿لف ا ُ ْ  امل ل ﴾َ

و  واجلملة حال  ق  ق عي  ويف كتاب النصارى تصد ود تصد معليهم ويف كتاب ا ي ي َكذلك﴿ليه ِ َ قـال ﴿ كما قـال هـؤالء ﴾َ َ
َالذ ال  عَلمون ُ ْ َ يَن رب:يأ ﴾  ن ا ون  ر لع ا م ك ْمث﴿ وغريهم )٣(ملش ْل قول مِ ِ َ ىن ذلك﴾َ وا لكـل ذي :يأ: )٤(ملع بيان  ل قـا

يء  وا    ن  شد ع ليس َفالل يحكم ب ن م يوم﴿ي ْ َ ُ َْ َ ْ َُ ُ ْ ف   انوُْ ُ َِ َ فيـ  يختلفـوناَ ُ ِ َ ْ َ ِ ق اجلنـة ﴾)۱۱۳(  ِ ن فيـدخل ا ر الـد ن أ ملحـ  ي مـ مـ
ُومن أْظَلم﴿واملبطل النار  َ ْ َ ِ منَع  الل ِ ممن﴿)٦( ال أحد أظلم :يأ )٥(﴾َ َ ُأن يذ  في ا اسم )٧(  ْ َ ِ َ َ ْ ح  بالصال﴾َ ا  )٨(لتسبية و

َوس       اب ا﴿ ِ َ َ ِ َ وا)٩(م  باهلد﴾َ ر ن  روم الذ ن ا زلت إخبارا  ب أو التعطيل  خ ي ل ع   ...................................ن
                                                

دفع ما يقال إن املؤمنني هلم خوف وحزن يف الدنيا من العاقبة فكيف النفي عنهم على العمـوم       أشار به إىل    ] يف اآلخرة [ :قوله  )١(
  ]علمية [. الدفع بإرادة اخلاص بقرينة السياقحاصل

  )"صاوي(".  حمذوفة¼شيء½ أن صفة إىل باطل وقدره املفسر إشارة على بل هم :أي] معتد به [:قوله  )٢(
 ما وقع مـن املـشركني   على عليه وسلم تعاىل اهللا صلى فاملراد من ذلك تسلية رسول اهللا     :أي] املشركون من العرب   [:قوله  )٣(

  )"صاوي(". غرب ذلك منهمت كفروا وضلوا مع علمهم باحلق فكيف مبن ال علم عنده فال يسىود والنصارفإن اليه
 بيـان للكـاف ولفـظ    ¼مثـل ½ن لفـظ  أ كـذلك يعـين   عـىن  أنه بدل منه وعبـارة غـريه بيـان مل      على :أي]  ذلك عىنبيان مل  [:قوله  )٤(

  )"مجل(".  بيان السم اإلشارة¼قوهلم½
استشكل بأنه يقتضي أن من منع مساجد اهللا من ذكر امسه مل يساوه أحد يف الظلم فكيف ذلك مع      ]  إخل ...ومن أظلم  [:قوله  )٥(

فَمـن   ﴿]٥٧: الكهف[﴾ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه ﴿]٢١: اإلنعام[﴾ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللِّه كَِذباً       ﴿ :تعاىلقوله  
 كل آية منها أنه ال أحد أظلم ممن ذكر فيها وأجيب بأن هؤالء املوجودين ى املقتض]٣٢: الزمر[﴾ كَذَب علَى اللَّهِ أَظْلَم ِممن 

  )"صاوي(". يف اآليات ظلمهم زائد عن غريهم وكون الظلم الواقع من بعضهم مساويا للبعض اآلخر أم ال شيء آخر تأمل
  ]علمية [.ستفهام لإلنكار مبعىن النفي بقرينة تعذر حقيقة االستفهام منه سبحانه وتعاىل أشار به إىل أن اال]ال أحد أظلم[ :قوله  )٦(
 ى ملـا أن فعلـهم مـن طـرح األذ    ¼مساجد½ علىاملمنوع يف احلقيقة هو الناس وإمنا أوقع املنع ] ممن منع اهللا    [:قوله  )٧(

  )"أبو السعود". (ا متعلق باملسجد ال بالناسوالتخريب وحنومه
  ]علمية [.أشار بذلك إىل أن املراد بذكر اسم اهللا فيها ما يعم الصالة وغريها] بالصالة والتسبيح[ :قوله  )٨(

 لتنويـع  ¼وأ½ـ أن املـراد املـسجد احلـرام فـ    علـى  مـبين  ¼أو التعطيـل ½ : أن املراد بيت املقدس وقولـه  علىمبين  ] باهلدم [:قوله  )٩(
  )"مجل(". اخلالف كما ذكره بعد

 ١٢. الظاهرة= 

?
 ك١٢. من الفريقني

 الضمري راجع لكل باعتبار ?

 ١٢. أي بني الفرق املذكورة?

 ك١٢.  صلى عليه وسلمأي قبل بعثة النيب?

?
 ك١٢. وألنه موضع السجود وهو أخص خصائص اإلخالص

 ك١٢

 

عناه
م

 .
 ك١٢


 ع



 ع

ٗ ْٰۤٗ
ٰلن ََْْْ ٰ ي   ٰا
ٰلن َ ٰ ي   َْٰا ٰا ِكتْ ْ َبْ

ٰ
ْ َِِْْ

ٰالقي َ  ِ ِمةْ َْْْ
ٰمسْ َجد     َ ِ     ْ ْٗ

ْٰ
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ي   اهللا عل)١(بيت املقدس ركني ملا صدوا ا ص أو يف ا لنب ن البيـت ملش َمـا  ـان ل ـم أن ﴿عـيه و سلم عـام احلديبيـة  ْ ُ َ ََ
ِ Ò ِ يدخلو ا إال خآ َ ُ َف  ـُ ر﴾ِ ىن األ م خرب  وهم باجلهاد فال يدخلها أحد آمنا :يأ )٢(مبع ْل م ﴿خيف أ ٌ الـدنيا خـزييـِفُ ْ  ِ َ وان ﴾ْ هـ 

زية ي وا جلبالقتل وا ٌول م    ا ة عذاب عظيم﴿ )٣(لسب ِ َ ٌَ ََ ِ ِ ِ ْ ُ خ القبلـة أو يف صـال ﴾)۱۱۴(  َ ود يف  ن ا زل ملا  نـسو النار و ليه طع ن ة  ه
وجهت)٤(النافلة ر حيثما  راحلة يف  ت   ا سف ل ُولل الم ق﴿: ع ِ َ ْ ِ ُ والمغربَ َِ ْ َ َف ﴿ها اا ناحيتم أل)٦( األرض كلها:يأ )٥(﴾ْ َينما  َ َ ْ
ْتولو  َ وهكم يف الصال﴾اُ ره  ج و َفثم ﴿مة بأ ُوج ﴿ )٧( هنـاك﴾َ ْ ٌإن الل  واسـع﴿ قبلتـه الـيت رضـيها ِ﴾ الل َ ِِ َ َ ع فـضله كـل ﴾  يـس 

                                                
  نأ فيه و ومينعون الناس أن يصلواى كانوا يطرحون يف بيت املقدس األذىفقد روي أن النصار] لذين خربوا بيت املقدسا [:قوله  )١(

وس الرومي ملك طيي عنهما أن طتعاىلوقد نقل عن ابن عباس رضي اهللا . الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبوا       
تلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وأحرقوا التوراة وخربوا بيت املقدس وقذفوا فيـه اجليـف    النصاري وأصحابه غزوا بين إسرائيل وق     

  )"أبو السعود". ( عنهتعاىل بناه املسلمون يف عهد عمر رضي اهللا با حىتاروذحبوا فيه اخلنازير ومل يزل خ
. هي عن متكينهم مـن الـدخول يف املـسجد    وقيل معناه الن¼ناك½ـفيه بعد جدا خصوصا مع التعبري ب]  األمرعىنخرب مب  [:قوله  )٢(

 عنه مطلقـا وفـرق الـشافعي رضـي     تعاىل عنه مطلقا ومنعه مالك رضي اهللا تعاىلواختلف األئمة فيه فجوزه أبو حنيفة رضي اهللا        
 وبـشرط أن يكـون يف دخـول    :أي عنه بني املسجد احلرام فمنعه فيـه مطلقـا وغـريه فجـوزه بـشرط إذن مـسلم فيـه         تعاىلاهللا  

  )"بيضاوي"، "مجل(". حاجة
 أشار به إىل أن أصل اخلزي ذل يستحي منه وال خيفـى أن هـذا الـذل ظـاهر يف الـسيب      ]هوان بالقتل والسيب واجلزية   [ :قوله  )٣(

  ]علمية [.واجلزية دون القتل إال أن يقال يستحي منه أقارب املقتولني
 نزلـت  : لتنويع اخلالف يعـين أنـه قيـل   ¼أو ½ و¼يف نسخ½ : قولهىعل ال   ¼ملا½ علىمعطوف  ] إخل...  يف صالة النافلة   وأ [:قوله  )٤(

 الكعبـة وذلـك أن اليهـود عـريت     إىل نزلت يف حتويل القبلـة  : نزلت يف شان صالة النافلة يف السفر وقيل :ملا طعن اليهود وقيل   
  )"مجل(".  هذه اآليةتعاىل  ليس هلم قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة يستقبلون هكذا فأنزل اهللا:املؤمنني وقالوا

 ،عمر أا نزلـت يف صـالة التطـوع علـى الراحلـة يف الـسفر      روى مسلم عن ابن    ] اآلية... ﴾وهللا املشرق واملغرب  ﴿ [:قوله  )٥(
 الترمذي وابن ماجة والدارقطين وغريهم من حديث عامر ابن ربيعة وجابر أا نزلت فيمن صلى باالجتهاد إىل القبلـة مث       وروى
ال ميتنع أن تكون نزلت يف األمرين معا بأن وقعا يف وقت واحد وسـئل الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قال الرازي .ه اخلطأ تبني ل 
  ]علمية[")اإلكليل. ("مريداً ا حكم مجيع ذلك،فأنزل اهللا اآلية ،عنهما

واملغرب وحيتمل أن فيـه حـذف    املشرق علىجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل ما وجه االقتصار   ]  األرض كلها  :أي [:قوله  )٦(
  )"صاوي(".  وما بينهما:أي ،الواو مع ما عطفت

 للمكان البعيد خاصة مبين على الفتح لكن البعد ليس مبراد هاهنـا فيكـون للمكـان    أشار به إىل أن مث اسم إشارة ] هناك[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.مطلقا

١٢.أي الكعبة?

 القتل فبفتح اهلاء = 

 ك١٢. للذ مي= 

ريب
للح

يب 
الس
و

.
  ك١٢





   ٓ َْٰ َِك اُول
 ْۤ ََْْ

ْْٰال 
 ِ ْ

ـ ـ   
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ٌعليم ﴿)١(شيء ِ ُوقالو﴿ بتدبري خلقه ﴾)۱۱۵(  َ َ واو﴾اَ ود والنصارى: أيدوا و)٢(ب  ن زعـم أن املالئكـة بنـات )٣(ليه ا م و
ًاتخذ الل ولدا﴿اهللا  ََ َ ُ َ َل  ما َبل ﴿ )٤( ت يها له عنه﴾﴿ : قال تعاىل﴾  ِ واألرضيـِف  ْ دا لكا وخلقا وعبيِ م﴾َ
والدة وِوامل راد منـه﴾)۱۱۶(  ُ   ل ل ﴿ تغليبا ملا ال يعقل )٥( ¼ما½ـعرب بللكية تنايف ا ون كل مبـا  يـ   )٧( وفيـه)٦(مطيع

ِبديع واألرض﴿تغليب العاقل  ْ َ ِ وجدمه﴾َ ق ع ال   مثاام  َوإذا ق  ﴿سبل  َِ ًأمرا﴿ أراد ﴾َ ْ َف نما ﴿ إجياده :يأ )٨(﴾َ  ِ َ
ُ قول ل  كن فيكون ُ َُ َ َ ُ ُ ون:يأ ﴾)۱۱۷(  َ و  يك  وابـا لـأل)٩(فه راءة بالنصب  ج ويف  َوقـال الـذ ال  عَلمـون﴿مـر  ق ُ ْ َ َ ِ يَنَ  َ  كفـار :يأ ﴾َ

                                                
   خصنا جهة بيت املقدس فقط كما زعمت اليهود بلعلىة  فصحة الصالة ليست متوقف:أي] يسع فضله كل شيء [:قوله  )١(

مر القبلة ومنها جعل األرض كلها مـسجدا وتربتـها طهـورا وغـري     أسب مزيد فضله مل تكن فيهم فمنها       ح على مبزايا   تعاىلاهللا  
  )"صاوي(". ذلك

كأنـه قيـل ال أحـد أظلـم ممـن منـع        معنـاه و على :أي ¼ومن أظلم½ : مفهوم قولهعلى :أي سابقه على عطفا   :أي] بواو [:قوله  )٢(
 إىل وأشار بـاألول  أي على االستئناف¼ ودوا½:  قال اختذ اهللا ولدا وإن كان الثاين أظلم من األول وقولهمساجد اهللا وال ممن   

 ألنه ابتـداء كـالم خـرج خمـرج التعجـب مـن       ؛ حذف الواو يف موضع يونسعلى قراءته واتفق إىلة غري ابن عامر وبالثاين     قراء
  )"كرخي". (ق عليهتسظيم جراء م وليس يف سابقه ما يع

... ومن زعـم ½ : املسيح ابن اهللا وقولهى ابن اهللا وقالت النصار  ن قالت اليهود عزير   :أي] إخل... ى اليهود والنصار  :أي [:قوله  )٣(
 قـول  علـى  رهـو العزيـ   ¼ولـدا ½ : وجيعلـون هللا البنـات سـبحانه فقولـه    ،إخل...  مـن زعـم  : قال:أي ، الفاعلعلى معطوف  ¼إخل

  )"مجل(".  آخر عليهم الصالة والسالمعلى آخر واملالئكة علىواملسيح 
  )"كرخي". ( ألن اختاذ الولد لبقاء النوع واهللا مرته عن الفناء والزوال؛ عن االختاذ:أي] ترتيها له عنه [:قوله  )٤(
م يف غاية من القصور عن فهم عالم بأ لإل:غليبا ملا ال يعقل أيت¼ قانتون½:  قولهلعلم مع اىلاليت لغري أو:  أي]وعرب مبا [:قوله  )٥(

  ")كرخي. ("هم باملخلوقات املنافية لأللوهيةت الربوبية ويف اية الرتول إىل معىن العبودية إهانة م وتنبيها على إثبات جمانسمعىن
  )"مجل(". م الالعىناد منه فالباء مب كل فرد من أفراد املخلوقات مطلوب ملا ير:أي] كل مبا يراد منه [:قوله  )٦(
 التسخري واالنقياد مبرتلـة العاقـل   من إيذانا بأن األشياء كلها :أييغة مجع العقالء تغليب العاقل   ص يف التعبري ب   :أي] وفيه [:قوله  )٧(

  )كرخي. (املطيع املنقاد الذي يؤمر فيمتثل ال يتوقف عن األمر وال ميتنع عن اإلرادة
 أمـرا يكـون   ىإذا قض½ والتقدير ¼فإمنا يقول له½ : يدل عليه اجلواب من قوله    حمذوف ¼إذا½العامل يف   ]  أمرا ىقضوإذا   [:قوله  )٨(

وفـسر القـضاء   .  بيـان املـراد بالقـضاء هنـا    إىل إشـارة   فيـه ¼أراد½ : وقولـه  ¼إذا½ املقدر هو العامـل يف       ¼يكون½ فلفظ   ¼وحيصل
  )"صاوي"، "مجل(". ]٨٢: يس[﴾ا أَمره ِإذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُِإنم﴿: تعاىل وهي قوله ىباإلرادة لآلية األخر

  )"صاوي(".  أنه مستأنف مرفوع خرب ملبتدأ حمذوفإىلأشار بذلك ] فهو يكون [:قوله  )٩(

اهللا=  ١٢. املسيح ابن 

 ١٢.لشرفه على غريه? 

 

  .ك١٢. األكثر على عموم مالكثرا ويف التلويح أن =
 كثر األ

 ١٢. حيث مجعه بالواو والنون8

 ك١٢. البن عامر8

?
 ١٢.بنصب فيكون 

 >   ك١٢. مسعه منهم رافع بن حرملة 

?
. حيث قالوا عزير ابن اهللا

١٢ 
?

 ك١٢. فإن تلك القول مل يثبت عنهم) ومشركوا العرب(مل يقل 
مجلته 

عزير
ح و
ملسي

ة وا
لئك
امل

 .

 ومن 8  



ْ
ٰسبح   ْ ٰالسم      ْٗ    َٗن ُ َْ    ِتٰو 

 َنْوُِتنٰق  ٗ
ٰالسمُْ  َْ    ِتٰو 
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ي   اهللا عليه و سلم )١(مكة ص  َلوال﴿للنب ْ َي لمنا﴿ )٢(  هال﴾َ ُ  َ وله ﴾ُ اللُ يـٌة﴿ )٣(سـأنـك ر َأو ت ت نـا  َ ِ ْ َ ْ عـ   رحناهـقتـممـا ا ﴾َ
َكذلك﴿صدقك  ِ ِقال الذ من قبل م﴿ كما قال هؤالء ﴾َ ِ ْ َ ِ َِ يَن ن كفـار األمـم املاضـية ألنبيـائهم ﴾َ  ْمثـل قـول م﴿مـ  ِ ِْ  َ َ ن ﴾ْ مـ 
ْ شاب ت قلوب م﴿ وطلب اآليات )٤(التعنت َُ ُ ُ ُ َْ َ ر والعناد﴾َ ي   اهللا عليه و سلم  فيه ت)٥(لكف يف ا صسلية  َ  قد ب نا﴿للنب ْ َ

َلقوم يوقنون ُ ِ ٍ ْ َ ون﴾)۱۱۸(  ِ ون)٦(يعلم  َ بالحق﴿ دّ يا حمم﴾ِإنا﴿راح آية معها تعنت ـقتفا  بهامن أا آيات فيؤ ْ ِ﴾ 
ً ش  ا﴿ )٧(باهلدى ِ ن أجاب إليه باجلنة ﴾َ ًونذيرا﴿م  ِ ن لم جيب إليه ب﴾َ عن الجحيم﴿النار م  ِوال ِ َ ْْ َ  النار ﴾)۱۱۹( َ

وا:يأ زم تسأل  إمنا عليك البال)٨( من الكفار ما هلم لم يؤ راءة  جبغ ويف  َولن تر   عنك الي ود وال ﴿ يا )٩(ق َ َُ ُ َ ْ َ َ  ىـَحتَ
ْت بَع ملت م ُ َ  ِ ِ ْقل﴿ )١٠( دينهم﴾َ  ِ ُدى الل ِ  إن  ُ ُ ُـو ال ـدى﴿ اإلسـالم  ﴾َ ْ ِولـ ن﴿ )١١(ل  ومـا عـداه ضـال﴾َ ِ َ  )١٢( الم قـسم﴾َ

                                                
كـن أن جيـاب هنـا بـأن هـذه اآليـة       ن السائل له يهود املدينـة ومي أة وينشكال بأن السورة مدتقدم اإل ] كفار مكة : أي [:قوله  )١(

  )"صاوي(". ن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال له وهو باملدينةأ ال مانع هخبصوصها مكية وهو بعيد وأجيب بأن
 عـىن  الواقعـة يف مجيـع القـرآن مب   ¼لـوال ½ن أ وما نقل عن اخلليل ¼هال½ـ هنا حرف حتضيض ك  ¼لوال½ أن   إىلأشار  ] هال [:قوله  )٢(

لَـوال أَن رأَى برهـانَ    فمعناه لـو مل يكـن متعقـب بآيـات منـها ﴿         ]١٤٣: الصافات[﴾ الْمسبِحني ه كَانَ ِمن  ولَا أَن فَلَ إال ﴿  ¼هال½
  )"كرخي". ( فإا امتناعية]٢٤: يوسف[﴾ربِه

  ]علمية [.عاىل إياها يف السياقم به إىل أن مرادهم القدح يف الرسالة بقرينة إثباته تأشار بتخصيص املتكلَّ] أنك رسوله[ :قوله  )٣(
  )"صاوي(".  ألن ما وقع من األمم املاضية ليس عني ما وقع من كفار مكة؛هذا هو وجه املماثلة] إخل... من التعنت [:قوله  )٤(
  ]علمية [.أشار به إىل بيان وجه الشبه] يف الكفر والعناد[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.مبا عربوا باليقني عن الظن فلدفع هذا االحتمال فسر بالعلمر يقني هو العلم إذأن املراد من الأشار به إىل ] يعلمون[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.أشار به إىل بقاء احلق على العموم وهو األوىل ومنهم من فسر بالقرآن ومنهم من فسر باإلسالم] باهلدى[ :قوله  )٧(
 تعليـل للنفـي   ¼إمنا عليـك الـبالغ  ½ :ك يف القيامة هذا القول وقوله  ال يقال ل   :أيهذه صورة السؤال املنفي     ] مل يؤمنوا  [:قوله  )٨(

  )"مجل(". املذكور
أي يا من اهللا سبحانه وتعاىل للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم واملعـىن علـى      ¼ يا½: على صيغة الفاعل وقوله   ] جبزم تسأل [: قوله  )٩(

    ا شنيعهذه القراءة ال تسئلنا عن صفاوهلا أو املعىن ال تـسئلنا الـشفاعة فـيهم    ال يسعك السؤال عنها هليعة ة فظم وأحواهلم فإ
  ")صاوي"، "مجل. (" صلى اهللا عليه وسلمهم وهذا فيه ختويف هلم وتسلية لهألن كلمة العذاب حقت علي

 منـهما يطلـق علـى     امللة يرادف الدين صدقا كما قال سبحانه وتعاىل دينا قيما ملة إبراهيم وكال أنّ أشار به إىل  ] دينهم[ :قوله  )١٠(
  ]علمية [.الباطل أيضا كالكفر وهو املراد هاهنا

  )"صاوي(". أخذ ذلك من اجلملة املعرفة الطرفني فإا تفيد احلصر] وما عداه ضالل [:قوله  )١١(
  )"صاوي(".  الشرطية¼إن½ وقوعها قبل ¼الم قسم½ واهللا وعالمة كوا وأ تقديره وعزيت  حمذوف:أي] الم قسم [:قوله  )١٢(

 ١٢.أي طلبناه ? 

 

 ١٢.أي التشديد والتحكم = 

 
 ك١٢. املبشر  أن بشريا مبعىنيشري إىل? 

 
 ك١٢.لنافع ويعقوب ? 

 

 ك١٢.احلصر مستفاد من ضمري الفصل وتعريف املسند = 

  ْۤ 
ْْْٰ

ٰاال    ْ  ِٰتيْ
 ْْۤ ٰارسلن      ْ َ ْ َك     َ

ُ سئل ْ ْ َ ْ ٰاصحُ ْ ِْبَ
َْ ْْٰ ٰلن ْ ٰ ي    ا

  ٰ
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َاتبعت أ واء ُم﴿ ْ َ َ ْ َ رضا )١(﴾  ونك إليها  ف اليت يد ِ عد الذي جاءك من العِلم﴿ع ْ ْ َ ِ َ ََ ِ  ْ ن اهللا ﴾َ ي  و م ا ح من َما ﴿ل ِلك من َِ  ﴾ٍّيـِولَ
ٍوال  ص  ﴿حيفظك  ِ َ يَنذ﴿ مينعك منه ﴾)۱۲۰(  َ ِ ِيتلون  حق تالوتـ ﴿ )٢( مبتدأ﴾  َ  َ ََ ُ رؤونـه كمـا :يأ ﴾ْ يق 

ق نصب   املصدر زل واجلملة حال و عأ ح ِيؤمنون ب ﴿ واخلرب )٣(ن َُ ُ ِ زلت﴾ْ وا )٤(ن  ن احلبشة وأ وا  سلم يف مجاعة قد م م
ِومن يك  ب ﴿ ْ ُ ْ رفه :يأ ﴾َ ُف ﴿حي بالكتاب املؤ  بأن  ُ مَ َول ك    ة عليهم   إىل النار املؤبد   ملصريهم﴾)۱۲۱(  ِ
ْاْذ و)٥( ﴿ ُ َ   عم   ال   أ عمت عَليكم وأ   فضلتكم ع َ اُ َْ ْ ْ ُْ ُُ َ ِ َ ََ ُ ِ ِْ ْ  َ ْوا قو﴿ تقدم مثله ﴾)۱۲۲(َ ُ وا ﴾اَ  ﴿ف خا
 ال 

ما يو
 

ً ْ َ
ِتجز ْ ٍ ْفس عن  ْفس﴿ تغين ﴾يَ  َ ٌ ٌشيئا وال ُ قبل من ا عدل﴿ فيه ﴾َ َْ َ َ ْْ ِ ُ ْ َ ً َوال تنفع ـا شـفاعٌة وال  ُـم ينـ ون﴿ فداء ﴾َ ُ َ ُ ْ ََ ََ َ ََ َُ  )۱۲۳(﴾ 

ن عذاب اهللا ﴿ مون  ر َومينع َإذ ابت  ﴿ك﴾ اذ ْ ِ راهام ﴾﴿ )٦( اخترب﴾ِ راءة إ ب ويف  ر و﴾َ رب  ﴿ق ن بأوا واه م
جيــ ق)٧(كلفــه بهــا ي مناســك ا حلــل  رق ا وقيــل املضمــضة واالستنــشاق )٨(هــ ص الــشارب و واك و لــوا فــ قــ  وقلــم )٩(رأسلــس

                                                
 سـبيل الفـرض والتقـدير وإال فاتباعـه هلـم      علـى  :أي ¼فرضـا ½ : وقولـه ،¼ملتهم½ :هي املعرب عنها أوال بقوله   ] أهواء هم  [:قوله  )١(

  )"مجل(". حمال
إخل خـرب  ... أشار به إىل اختيار هذا التركيب على تركيب من قال إن مجلة يتلونه حق تالوته خرب  وقوله أولئك   ] مبتدأ[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.بعد خرب
  )"صاوي(". يف احلقيقة صفة ملصدر حمذوف تقديره تالوة حق التالوة]  املصدرعلىنصب  [:قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إىل سبب الرتول لآلية السابقة على ما هو عادته] نزلت[ :قوله  )٤(
يف و تـذكري النعمـة    ففـي اآليـة األوىل   اآليـتني  بـدأ قـصة بـين إسـرائيل ـاتني      تعاىلاعلم أن اهللا    ] إخل :قوله  )٥(

  )"روح البيان". (ا ختم القصة مبالغة يف النصح وإيذانا بأن املقصود من القصة ذلكم ختويف العقوبة وىاألخر
ر حقيقـة  عله أو تركه وذلك إمنا يتـصو فه ألمر يشق عليه غالبا      ض تطلب اخلرب حبال املخترب بتعري     :أياالختبار  ] اخترب [:قوله  )٦(

يم اخلبري فال يكون إال جمازا عن متكينه للعبد من اختيار أحـد األمـرين مـا    عل عواقب األمور وأما من ال   علىممن ال وقوف له     
 حسب ذلك كما علم الكفر من إبلـيس ومل يلعنـه   على جيازيه  وما يشتهيه العبد كأنه ميتحنه مبا يكون منه حىت تعاىليريد اهللا   

  )"روح البيان"، "مجل"، "صاوي(". ا يستوجب اللعنة بهبعلمه ما مل خيتربه مب
 سـبيل الوجـوب فقـد كانـت هـذه      علـى  واملراد التكليـف   ¼ىابتل½ـ الواقع تفسريا ل   ¼اخترب½ :هذا تفسري لقوله  ] كلفه ا  [:قوله  )٧(

  )"مجل(".  وبعضها واجب،العشرة واجبة عليه وأما يف حقنا فبعضها سنة
 .أشار به إىل بيان االختالف فيما هو املـراد بالكلمـات حـىت بلغـت األقـوال إىل ثالثـة عـشر قـوال           ]هي مناسك احلج  [ :قوله  )٨(

  ]علمية[
   ")مجل. ("فرق شعره إىل اجلانب األمين واجلانب األيسر:  أي]وفرق الرأس [:قوله  )٩(

 ك١٢ .أربعني نفرا من أصحاب النجاشي?  ك١٢.أي خرب الذين ? 

 ك١٢ .بن أيب طالبامع جعفر = 

 ١٢. ملزيد التقبيح عليهم كرر هذه اآلية= 

 ع
 ع

 ِْاهللآَََْْٓ
لَْ  ٰت ن    ْا ْ تَ ا كِ ٰ م  ْ ُ ََْٗبُ ِ

ٰ
ٰ    ٓ ْٰ َِك اُول

ْ ٰ
ٰالخ       ُٰٓ َ ونْ ْ ُ ِ

ِ ب  ٰي      ٓ   ا اَ َ ْ َءيلِ ْ ِْ ْۤ ٰالع َْ ََلم ْ ْ ِ
ْْ  ْ ْْ

ٰابر  ْ َ مِ ٰب لمٰٗ ِ َ  ٍتِ

ِءيلَ﴾ ٓبِنى ِاسرا﴿ٰي ]..

َ
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ق العانة واخلتان واالستنجاء  َف ﴿حلاألظفار ونتف اإلبط و ُتم ن  َ ن تامات﴾َ  َقال﴿ )١(ه أدا َجاعِلك ي ـ ن ِإ﴿ تعاىل له ﴾َ ُ َ
ِللناس ً إماما ِ  َ ن﴾ِ ُ  قال ومن ذري  ﴿ )٢(ي قدوة يف الد ِ َ ِقال ال ينال ع دي﴿ أوالدي اجعل أئمة ﴾َ ْ ََ ُ َ ﴿ )٣( باإلمامة﴾َ

ن منهم )٤(﴾)۱۲۴( ر ي الكا َوإذْ جعلنا ال يـت﴿ غري الظـالم ه ينال)٥(عدل   أنه ف ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِمثابـة للنـاس﴿ )٦( الكعبـة﴾َ َ  ً رجعـا﴾ََ  )٧(م 
ن كل جانب ون إليه  مو ب ًوأمنا﴿ )٨(يث ْ َ ن الظلم واإلغارات)٩( مأمنا هلم﴾َ رجـل يلـ  قاتـل  م  واقعة يف غـريه كـان ا ل ا ل

ْواتخذو﴿ )١٠( بيه فيه فال يهيجهأ ُ ِ ِمن مقام﴿ )١١( أيها الناس﴾اَ  َ ر﴾ِ  و ا حلج     )١٣( الذي قام عليه عند بناء البيت)١٢(ه
                                                

  .]٣٧: النجم[﴾وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى ﴿:تعاىللقوله ] أداهن تامات [:قوله  )١(
  )"كرخي". ( يوم القيامة إذ مل يبعث بعده نيب إال كان من ذريته مأمورا بإتباعه يف اجلملةإىل :أي] قدوة يف الدين [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إىل أن اإلضافة للعهد بقرينة السياق] باإلمامة[ :قوله  )٣(
  )"بيضاوي"، "روح البيان". (عليهم الصالة والسالم عصمة األنبياء علىيف اآلية دليل ] ال ينال عهدي [:قوله  )٤(
  ]علمية [.أشار به إىل أن اآلية دالة على إجابة دعاء خليله عليه السالم] دل على أنه[ :قوله  )٥(
  )"خازن". ( وصفه بكونه آمنا وهذا صفة مجيع احلرمتعاىلويدخل يف البيت مجيع احلرم فإن اهللا ] الكعبة [:قوله  )٦(
 لكـن هـذا ال   ، يرجعـون إليـه  :أي ¼يثوبـون إليـه  ½ :بكسر اجليم وإن كان خالف القياس إذ القياس الفتح وقوله     ] رجعام [:قوله  )٧(

م ين يثوبون إليـه بأعيـا  رن الزائأ ة ويف الشهاب يعينر يف ظاهر العبايصدق إال مبن حج مث رجع وأما من أتاه ابتداء فلم يدخل         
ن املـراد  أوحمـصله  .  الحتـادهم يف القـصد   الكـل إىلمبا ال يثوب لكـن صـح إسـناده      ر رن الزائ أأو بأمثاهلم وأشباههم لظهور     

  )"مجل(". باملرجع مطلق اإلتيان سواء كان ابتداء أو مسبوقا بإتيان آخر
  ]علمية [.ب ال من الثوابجه كونه مرجعا وإمنا جعل من الثو أشار به إىل و]يثوبون إليه من كل جانب[ :قوله  )٨(
 ذا أمـن وهـو   :أي حـذف مـضاف   علـى من ملن يسكنه ويلجأ إليه أو أ موضع عىن املصدر مب  ¼مناأ½ن  أيعين  ] نا هلم مأم [:قوله  )٩(

ء فـإن األول  ى ألن اآلمن هو الساكن وامللتج؛ حرما آمنا: سبيل ااز كقولهعلى آمنا   :أي اسم الفاعل    عىنأظهر من جعله مب   
  )"كرخي". (ال جماز فيه

  )"مجل(".  فال يزعجه حلرمة احلرم:أي] فال يهيجه [:قوله  )١٠(
  ]علمية [.أشار به إىل أن املأمور به الناس] أيها الناس[ :قوله  )١١(
جـر  الذي فيه أثر قدم إبراهيم عليه الصالة والسالم ورد أن طوله ذراع وعرضه كذلك وقـد نـزل هـو واحل     ] هو احلجر  [:قوله  )١٢(

 مـا بـني املـشرق    ا ياقوتتان من يواقيتـها ولـوال مـس الكفـار هلمـا ألضـاء        األسود مع آدم عليه الصالة والسالم من اجلنة ومها        
  )"صاوي(". واملغرب

وبناؤه كان متأخرا عن بناء مكة وكل منهما يف زمن سيدنا إبـراهيم عليـه الـصالة والـسالم أمـا األول          ] عند بناء البيت   [:قوله  )١٣(
ة مـن جـرهم وذلـك أن سـيدنا إبـراهيم ملـا جـاء بـأم إمساعيـل وابنـها           فبناء إبراهيم عليه الصالة والسالم وأما الثاين فبناء طائف  

Å 

  

    

2 

٥٩  

    

    

 ١٢. حذوفإشارة إىل أن اجلار متعلق مب? 

 ١٢. أشار بذلك إىل أن ال يف البيت للعهد= 

 ك١٢. أي موضع أمن= 

ْ
ْ ََِْ َلم ْ  الظَ ِ ِ

ٰابرْ ْ َ مِ ٰ

ِلِمينالظّ  ٰ
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َ مص  ﴿ وا خلف)٣( بأن)٢( ة   مكان صال)١(﴾ُ ح اخلـاء خـرب تصل  راءة  واف ويف  بفـته ركعيت ا قـ َوع ـدنا﴿لط ْ ِ َ ىـِ إلـَ
رنامها )٤(﴾َ را ﴿ بأن : أي﴾َأن﴿م أ َط   ِب تَ ْ ن األوثان﴾َيـَ  فيـه )٦( املقيمـني﴾ للطـاÒِف  ﴿ )٥(م 
ِوالركـــع الـــسجود﴿ ُِ ع وســـاجد املـــصلني﴾)۱۲۵(  َ    ع را كــــ  َ رب  اجعـــل  ـــذاَإذْ قـــال  َو﴿ )٧(مجـــ ْ  )٨( املكــــان﴾َ
ًبَلدا﴿ ًمنا)٩(َ ِ﴾)١٠(   

                                                
ا الصالة والسالم وهي ترضعه وضعهما عند مكان البيت وليس هناك يومئذ بناء وال أحد فاستمرت كذلك هي           مإمساعيل عليه 
ه الصالة والسالم ورضـي اهللا   طائفة من جرهم فقالوا عهدنا ذا الوادي ما فيه ماء فاتوا أم إمساعيل علي  ا مرت م  وولدها حىت 

 أهلـهم  إىل فرتلـوا عنـدها وأرسـلوا    ! نعـم :قالوا ، لكن ال حق لكم يف املاء! نعم: قالت؟ني أن نرتل عندك   نتأذأ :عنها فقالوا هلا  
ة  فلما شب سيدنا إمساعيل عليه الصالة والسالم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم وماتت أم إمساعيل عليـه الـصال    .فبنوا هناك أبياتا  

  )"خازن". (والسالم ورضي اهللا عنها
إبرهم مصلّوات﴿ [:قوله  )١(   ]علمية[")اإلكليل. ("فيه مشروعية ركعيت الطواف واستحباا خلف املقام] ﴾ىِخذوا من مقام 
ل عمـر   فقـا ، هـذا مقـام إبـراهيم   : عليه وسلم أخذ بيد عمر رضـي اهللا عنـه وقـال   تعاىل اهللا صلىروي أنه  ] مكان صالة  [:قوله  )٢(

، كتـاب الـصالة،   "اريبخـ صـحيح ال ". ( نزلـت ب الشمس حىتغ مل أومر بذلك فلم ت: فقال؟صلى أفال نتخذه م: عنهرضي اهللا 
، كتاب تفـسري القـرآن عـن رسـول اهللا، بـاب ومـن       "سنن الترمذي"، ١/١٥٨، ٤٠٢: إخل، احلديث... باب ما جاء يف القبلة   
  )٤/٤٤٧، ٢٩٧٠: سورة البقرة، احلديث

  ]علمية [.يشري إىل أنه جمرور بتقدير حرف اجلر وأن مصدرية] بأن[ :قوله  )٣(
يـل  إمسـع  إ أن يرزقه ولدا كـان يقـول    ألن سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم ملا دعا اهللا  ؛ مسي بذلك  :قيل]  [:قوله  )٤(

  )"صاوي(". هللا ااي استجب :أي
نت موجودة حينئذ وأمر بطهارته منها بل املراد طهره فيما يـستقبل مـن الزمـان      ليس املراد أن األوثان كا    ] من األوثان  [:قوله  )٥(

  )"صاوي"، "مجل(".  أن املشركني ستتخذ أوثاناتعاىللعلم اهللا 
 عـىن  فالعـاكفون والقـائمون واملقيمـون مب   ،¼والقائمني½ :فسر به العاكفني ليطابق ما يف سورة احلج من قوله ] املقيمني [:قوله  )٦(

  )"صاوي"، "لمج(". واحد
 الركـوع فـاملراد مجعهمـا يف عبـادة ال أن الركـوع قـسم آخـر        علـى أخذ ذلك مـن عـدم عطـف الـسجود          ] املصلني [:قوله  )٧(

  )"صاوي(". والسجود قسم آخر
  ]علمية [.أشار به إىل أن اإلشارة إىل املكان الذي مل يكن بلدا] املكان[ :قوله  )٨(
  )"صاوي(". ن ما هنا كان قبل بنائها وما هناك بعدإ ألنه قيل ؛إبراهيم سورة  يف نكر البلد هنا وعرفه] بلدا [:قوله  )٩(
بالذي طلبه سيدنا إبراهيم عليـه الـصالة والـسالم األمـن مـن      واملراد بالذي امنت اهللا به األمن من أغارات األعداء      ] منا [:قوله  )١٠(

  )"صاوي(". القحط واجلوع

 
?

ٰابر ۤ ك١٢. لنافع وابن عامر ْ َ مِ ٰ ٰاسم     و ْ َعِيل   ِ ْْٓ ٰلع     َِِْ ْ َكِف ْ َ ِ ا و
ٰابرْ ْ  مِ

ُٰ َ َِْٰ
 

ٰ ٰ

ليِعامسٰ 

ٰا
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ن رما ال يسفك)١(مذا أ  خيـت فيه أحد وال يـصاد صـيده وال   فيه دم إنسان وال يظلم)٢(ح وقد أجاب اهللا دعاءه فجعله 
ِوار ق أ َل  من الثمر﴿خاله  َ  ِ ْ َ ْ ُ ر ال زرع  الط وقد فعل بنقل﴾ْ ن الشام وكان أ قفائف  من من م ﴿ه وال مـاء بم ُمن ْ ِ َ َ َْ

ِبالل واليوم ا  ِِ ِ ْ َ ْ َ ولـه﴾ِ وافقـة  ن أهله وخصهم بالدعاء هلم  لق بدل  م َقـال﴿ ال ينـال عهـدي الظـاملني )٣(م ﴾ َو تعـاىل ﴿﴾َ
ُمن ك  ف متع  ﴿)٤(رزقأ  َ َُ َ َ َ رزق َ ِقلـ﴿ل﴾ بالتشديد والتخفيف يف الـدنيا بـا َ ثـم  أضـ ه﴿ )٥(ة حياتـه  مـد﴾ًيالَ ْ َ  يف )٦( أجلئـه﴾ُ

رة  ِ إ   عذاب النارِ﴿خاآل َ َ ُوبئس المص  ﴿ فال جيد عنها حميصا ﴾ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ي﴾)۱۲۶(  َ ع  ر ه ا ر َو ﴿)٧(جمل َ يرفع القواعِد ِإذْ﴿ك﴾ اذ َ َ ُْ َ ْ﴾ 
س أو اجلدر  ْمن ال يِت﴿ساأل َ ْ َ ع ﴾ِ ق بري ف يبنيه  راهيم ﴾َ﴿متعل ب عطف   إ ِ ربنا  قب ل منا﴿يقوالن  )٨(ع ْ ََ  َ َ﴾ 

ُإنك أنت السميع﴿بناءنا  ِ  َ َ  َ ُالعليم﴿قول ـلل ﴾ِ ِ َ ِربنا واجعلنا مـسلم ْ ﴿ بالفعل ﴾)۱۲۷(  ْ َ ِ ْ َُ َ َْ َ ْ َ ن ﴿﴾  َلـك وي منقـاد َ ِمـن ﴾ اجعـل ﴿َ
َذري ِنـا ًأمــة﴿﴾ أوالدنــا ُ   ً مــسلمة لــ﴿ )٩( مجاعــة﴾ُ  َِ ْ ولــه ال ينـال عهــدي الظــاملني ¼مـن½ و﴾َك  ض وأ  بـه لتقــدم  ق  للتبعــي

                                                
  ]علمية [.ألمن صفة األهل ال البلدإىل أن اأشار به ] ذا أمن[ :قوله  )١(
 مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه فال يقتص منه فيه عنده بل يـضيق عليـه مبنـع      على ولو قصاصا    :أي] إخل... ال يسفك  [:قوله  )٢(

  ارج خ خيرج منه ويقتص منه خارجه وعند الشافعي رضي اهللا عنه يقتص منه فيه واخلالف بينهما فيما إذا قتلاألكل والشرب حىت
  )"نور األنوار"، "مجل(".  إليه وأما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقائاملتجاحلرم مث دخله 

 التعميم يف سؤال اإلماميـة تـأدب يف سـؤال الـرزق     علىمه  وعلمه الدعاء حيث التعاىل فلما أدبه اهللا   :أي] موافقة لقوله  [:قوله  )٣(
ل اإلمامية م فقيل له من جانب احلق فرق بني الرزق واإلمامة فـالرزق يعـم        ختصيص اهللا عزوج   علىفخصه باملؤمنني قياسا    

  )"بيضاوي". (املؤمن والكافر دون اإلمامة فلذلك قال وارزق من كفر
  ]علمية [. فيه إشاره إىل أنه معطوف على مقدر أي قال سبحانه وتعاىل أرزق من آمن ومن كفر]أرزق[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.ري إىل أن قليال ظرف أي زمانا قليال يش]مدة حياته[ :قوله  )٥(
 اإلستعارة حيث شبه حالة الكافر املذكور حبالة من ال ميلـك االمتنـاع ممـا اضـطر إليـه            معىن أن فيه    إىلإشارة  ] اجلئه [:قوله  )٦(

  )"مجل(".  استعمل يف املشبه بهنستعمل يف املشبه مفا
  )"صاوي(". هذا هو املخصوص بالذم] هي [:قوله  )٧(
أشار به إىل الرد على من قال إن إبراهيم عليه الـسالم هـو املتفـرد بالبنـاء وال مدخليـة إلمساعيـل       ] عطف على إبراهيم  [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.عليه السالم فيه أصال
 ]١٢٠: النحـل [﴾ةًِإنَّ ِإبـراِهيم كَـانَ أُمـ   ﴿: تعـاىل  بـه كقولـه   ى املقتدعلى وهو األصل الكثري وتطلق     :أي] أمة مجاعة  [:قوله  )٩(

  )"صاوي(". ]٢٢: زخرف[﴾ِإنا وجدنا آباءنا علَى أُمٍة﴿: تعاىل امللة قال علىوتطلق 

 ١٢. بفتح املعجمة مقصورا كأل رطب  = 

 
?

 ك١٢.اسم بالد ثقيف

 
?

 ١٢.للجمهور من التمتع

 ١٢.من اإلجلاء=  ١٢.متعلق بأمتعه=  ك١٢.البن عامرمن اإلمتاع= 

 كون بعض فإنه يدل على = 
 ك١٢.الذرية كفارا 

تٗ  َٰ ْ
ٰال   ْ

ْْٗٗ ۤ
ٰابرَْٰ ْ  مِ

ُٰ
ٰاسم     و ْ ُْعِيلِ

ْْْْ
ۤ
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َوأرِنا﴿ َ َمناسكنا﴿ علمنا ﴾َ ََ ِ ع عبادتنا أو حجنا ﴾َ را ئ  َوتب عَل ن﴿ش ْ َ ْ ُ ُ إنك أنـت التـواب الـر حيم َ ِ ُ  َ ِ َ وبـة﴾)۱۲۸(  َ  ع )١(لت سـأاله ا مـ 
واضعا وتعليما لذريتهما  ْربنا  عث في م﴿تعصمتهما  ِ ِ ْ َ ْ ََ ْرسوًال من م﴿ )٢( أهل البيت:يأ ﴾َ  ُ ْ  ُ ن أنفسهم وقد أجاب اهللا ﴾َ م 
ْيتلو عَلي م﴿صدعاءه مبحمد   اهللا عليه و سلم  ِْ َ ُ رآن ﴾ْ ُوُ علم م﴿لق ا ُ ُ رآن ﴾َ َ َوالحكمة﴿لق ا َْ ْ ِ ن ﴾َ م ما فيه 

ْويزكي م﴿األحكام  ِ  َ ُ رك ﴾َ ن ا رهم  لش  م َإنك أنت ا﴿يطه َ  َ يزِ ُلعز ِ ُالحِكيم﴿ )٣( الغالب﴾َ َومـن﴿ يف صـنعه ﴾)۱۲۹(  َ  ال :يأ ﴾َ
ُيرغب﴿ َ ِعن ملة)٤( ْ َإال من سف   ْفس ﴿كها رـفيت ﴾َ   َ َ ِ َ َ وقة﴾ِ   بها )٦( هللا جيب عليها عبادته أو استخف)٥(خمل جهل أا 

َولقد﴿وامتهنها  َ َ الدنييـِف﴿ناه رـختا ﴾َ ْ رسالة واخللة ﴾ا  ِ وإن  ﴿ل با َ ة لمنيـِفَ ِ ِ ن هلم ﴾)۱۳۰(  َِ ي الذ
ر  كالدرجات ا  واذ ْإذْ قال ل  رب  أسلم﴿لع ِْ َ  َ َ َ َ ص له دينكأ ﴾ِ ِقال أسَلمت لرب  ﴿ )٧(خلنقد هللا وأ ُ َْ ْ َ َوو    )۱۳۱( َ  ويف ﴾َ

                                                
 الذرية ألن املعصوم ق الذنب جلواز أن يكون للتواضع وإرشاد  فيه إمياء إىل أن طلب التوبة ال يقتضي سب        ] سأاله التوبة [ :قوله  )١(

  ]علمية [.ك فغرض املفسر من التفسري دفع ما يتوهم وتقريرمها ظاهرملا طلب التوبة فغريه أوىل بذل
   واحدال بالذرية وثانيا بأهل البيت واملراد منهماليه الصالة والسالم وعرب عنهم أو بيت سيدنا إبراهيم ع:أي] بيتالأهل  [:قوله  )٢(

 اهللا عليه وسـلم  صلىأت من ذريتهما معا نيب إال نبينا أو املراد ذرية سيدانا إبراهيم وإمساعيل معا عليهما الصالة والسالم ومل ي    
وأما مجلة األنبياء بعد سيدنا إبراهيم فمن ذريته هو وإسحاق صلوات اهللا وسـالمه علـيهم أمجعـني ويف احلـديث إين عنـد اهللا           

 إبـراهيم وبـشارة   أىبمكتوب خامت النبيني وإن آدم عليه الصالة والسالم دل يف طينتـه وسـأخربكم بـأول أمـري إين دعـوة           
. ت هلـا منـه قـصور الـشام    ني وضـعتين وقـد خـرج منـها نـور أضـاء          ورؤيا أمي الـيت رأت حـ      ) عليهما الصالة والسالم   (ىعيس

  )"صاوي"، "روح البيان"، "مجل("
معة هلذه أشار به إىل أن العزيز من عز إذا غلب فاملعىن أنك غالب فلك أن ختصص واحدا منهم بالرسالة اجلا            ] الغالب[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.الصفات
  )"بيضاوي". ( النفيعىن أن االستفهام إنكاري مبإىلأشار بذلك ]  ال يرغب:أي [:قوله  )٤(
 علـى  جهله نفسه مل يتأمل ومل ينظـر فيهـا فيـستدل    معىن جهل ومعىن أن سفه مضمن إىلأشار ذا ] جهل أا خملوقة   [:قوله  )٥(

  )"صاوي"، "مجل(". أن هلا صانعا أتقن صنعها فيؤمن به
.  اليت ا العز األبديتعاىلكه العبادة هللا تر استخفافه ا معىن أنه متعد بنفسه من غري تضمني و       إىلأشار به   ] أو استخف  [:قوله  )٦(

  )"صاوي("
ص الـدين مـن   أشار به إىل أنه ليس املراد باإلسالم اإلميان بل االنقيـاد ألمـره تعـاىل وإخـال         ] هللا وأخلص له دينك   أنقد  [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.اإلشراك بناء على ما عرفت من التفسريين

  ١٢.مطلقا= 

 ع

 ?
ري
إلنكا

ام ا
ستفه

 لال
 من
ىل أن

شري إ
ي

.
 ك ١٢



 ع

ْْا
ْْ

ْ َ
وا
َتك      ٰي ا تِ ٰ ا كِ َبْ

ْْْْ ْْ
ٰابرْ  ْ َ مِ ْٰٗ

ٰاصطف نِ ْ َ َ َلح ْ  الصَْٰاالُٗ       ْ ِ ِ
ٗٗ ٰالع      َۤ ََلم ْ ْ ِ 
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َب ا﴿قراءة أو   و عقوب﴿ )١( بامللة﴾ِ ُ بني   َُ ْ َ الل اصط   َ كم الد﴿:  بنيه قال ﴾ِ يَنإن   ُ ُ َ َ ن اإلسالم ﴾  َفال ﴿ي د َ
ُتموتن  ُ َ وأنتم مسلمون ِال إ َ ُْ ِ  ُ َ رك اإلسالم﴾)۱۳۲(  َ ن  ي  ت  ع )وت)٢ ر بالثبات عليه إىل مصادفة ا مل وأ ي . م ود  للنبـوملا قال ا ليهـ

وبألست تعلم  زل)٣(يعق أن  ودية  وم مات أو  بنيه با ن  ليه َأم كنتم ش داء﴿: ي َ ُْ ُ ُ ْ ورا ﴾َ ُإذْ ح   عقوب المـوت ﴿حض  ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ
ن إذ﴾ِإذْ َقال ل ني  ما  عبدون﴿ قبله )٤(م بدل  َ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِمن  عدي)٥( َ ْ َ ويت ﴾ِ ْقالو﴿م بعد  ُ باÒِكاَ َ  عبد إل ك وإل   َْ ِ َ ِ َُ َُ َ

َوإسحق ْ ن اآلبـاء تغليـب وألن العـم مب لـة األب)٦( عد إمساعيـل﴾ِ ٰإل﴿ )٧(مـ  حـداِ ً ـا  ِ ن إهلـك ﴾ً َونحـن لـ  ﴿مـ بـدل  ُ ْ َ
َمسلمون ُْ ِ زة اإلنكار وأم  ﴾)۱۳۳(  ُ مهىن  ق بـه :يأمبع ون إليـه مـا ال  وتـه فكيـف  روه وقـت  يليـ لم  تنـسب م َتلـك﴿حتض ْ ِ﴾ 
راهي)٨(مبتدأ وب وبنيهما وأنثب واإلشارة إىل إ   .......................................... لتأنيث خربه )٩(يعقم و
  

                                                
  ]علمية [.أشار به إىل بيان املرجع] بامللة[ :قوله  )١(
ن أ التكليـف فأجـاب بـ   معىن اإلسالم ليس يف طاقة العبد فما   علىدفع بذلك ما يقال إن املوت       ] ي عن ترك اإلسالم    [:قوله  )٢(

.  فهـو ـي عـن تـرك اخلـشوع فيهـا      ، إال وأنـت خاشـع  لِّصاتـ ن تركه كقولـك لـشخص لَ      املراد التكليف باإلسالم والنهي ع    
  )"مجل("

 ألنه هو وأخوه العيص كانـا تـوأمني يف بطـن واحـد فتقـدم العـيص وقـت الـوالدة يف اخلـروج مـسابقة                ؛مسي بذلك ] يعقوب [:قوله  )٣(
  )"خازن". ( عليه الصالة والسالم. أثره وعقبه يف اخلروجعلىلسيدنا يعقوب عليه الصالة والسالم فتأخر سيدنا يعقوب عنه ونزل 

  )"مجل(".  بدل اشتمال:أي] بدل من إذ [:قوله  )٤(
 ألنه له صدر الكـالم  ؛ وهو واجب التقدمي¼تعبدون½ـ ألنه مفعول مقدم ل؛ اسم استفهام يف حمل نصب    ¼ما½] ما تعبدون  [:قوله  )٥(

ألن املعبودات ذلك الوقت كانـت غـري عقـالء كاألوثـان واألصـنام والـشمس        ؛¼من½ دون ¼ما½ـ بى شيء تعبدونه وأت    أي :أي
  )"كرخي". ( وفق السؤالعلى اليت لغري العاقل فعرف بنوه ما أراد فأجابوه باحلق إذ اجلواب ¼ما½ـوالقمر فاستفهم ب

 مجبوابني وبقي أن يقال مل قـد  مع أنه عم يعقوب عليه الصالة والسالم وقد أجاب عن هذا        :أي] إخل... عد إمساعيل  [:قوله  )٦(
 عليهما الصالة والسالم يف الذكر مع أن سيدنا إسحاق هو األب حقيقـة وجوابـه أن تقدميـه لـشرفه         ¼إسحاق½ على ¼إمساعيل½

الثـاين أنـه جـد نبينـا صـلوات اهللا وسـالمه       .  األول أنه أسبق منه يف الوالدة بأربع عـشرة سـنة         : سيدنا إسحاق من وجهني    على
  )"صاوي"، "مجل(". نيعليهم أمجع

  )"كرخي". (ا واحدم مثله يف أن أصله:أي ففي الصحيحني عم الرجل صنو أبيه :أي] ألن العم مبرتلة األب [:قوله  )٧(
  ]علمية [. مع تذكري املشار إليه إليه وإىل وجه تأنيث اسم اإلشارةأشار به إىل بيان أعرابه احمللى وإىل بيان املشار] مبتدأ[ :قوله  )٨(
  )"مجل(".  أيت به اسم إشارة مؤنثا مع أن الظاهر أن يقال هؤالء أمة:أي] وأنث [:قوله  )٩(

 ١٢. والشهيد هو احلاضر? 

 ك١٢. العامل فيهما شهداءو? 


َۤ ٰابر ْ  مِ

ُٰ
ِ ِب  ٰي     ْْ َ   ْْٰ

ْْْْ
َْْٓ

ْْْْٰٰۢ ٓ ٰابرَ ْ َ مِ ٰ
وا

ٰاسم     َو  ْ َعِيل   ِ ْ
َٰ  ٗ

ْ

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

  

    

2 

٦٤  

    

    

 
0 

 
0 

ْأمٌة قد خَلت﴿ َ ْ َ ْل ا ما كسبت﴿ سلفت )١(﴾ُ  َ َ َ َ َ زاؤه است﴾َ ن العمل أي  ج  ُوَ كـم﴿ناف يم ود ﴾َ َمـا كـس تم وال ﴿لليهـ اخلطـاب  َ ْ ُ ْ َ َ  
َ عما  انوا  عملون ُ َ ْ َ  ُ َ ن عملكم ﴾)۱۳۴(  َ ون  ع كما ال يسأ ْوقالو﴿ تأكيد ملا قبلها )٣(واجلملة)٢(ل ُ َ ْا كونوَ ُ ْأو )٤(ً  ُودا اُ َ

ْت تدو ُ َ ْ ران )٥( أو للتفصيل﴾اَ ود املدينة والثاين نصارى  جن وقائل األول  ْقل﴿يه ْبل﴿ هلم ﴾ُ ع﴾َ َملـة﴿ )٦(نتب   ِ
ًحنيفا ِ ن األ﴾َ راهيم مـائال  ن إ عـ حال  ب ن القـيمم َومـا  ـان مـن المـ ك  ﴿ )٧(يديـان كلهـا إىل الـد َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ ْقولـوا )۱۳۵(  َ ُ  خطـاب ﴾ُ

أنزل إل نا﴿للمؤمنني  َمنا بالل و ْ ِِ ُ ِ رآن ﴾  ن ا لق  ِ أنزل ﴿م ىـِإلُ ر )٨(﴾ْ ن الصحف ا لعش  إسحق ﴿م َ و
                                                

وال يعـذبون علـى   ،يـدل علـى أن  األبنـاء ال يثـابون علـى طاعـة اآلبـاء             :زياقـال الـر   ] اآلية... ﴾تلك أمة قد خلت     ﴿ [:قوله  )١(
إثبـات  :﴾هلـا مـا كـسبت   ﴿:ويف قوله:قال ابن الفرس،وفيه إبطال مذهب من جييز تعذيب أوالد املشركني تبعا آلبائهم      ،ذنوم

  ]علمية[")اإلكليل. ("الكسب للعبد
أشار به إىل أن يف الكالم اكتفاء وأصله هلا ما كسبت وال يسئلون عن عملكم ولكـم مـا          ] كما ال يسئلون عن عملكم    [ :قوله  )٢(

  ]علمية [.كسبتم وال تسئلون عما كانوا يعملون ففيه اكتفاء بالثاين

لَهـا مـا   ﴿ جلملة :أي ¼تأكيد ملا قبلها½ : وقوله]١٣٤: البقرة[﴾والَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ﴿ مجلة  :أي] واجلملة [:قوله  )٣(
  متبا كَسلَكُم مو تبا أفادت أن أحدا ال ينفعه كسب أ؛]١٣٤: البقرة[﴾كَسشـرا  نْإ خريا فخري ونْإحد بل هو خمتص به  أل 

  )"كرخي". ( وهذا حاصل بدون اجلملة املذكورةفشر
 وهـذا  ]١١١: البقـرة  [إخل... ﴾قَـالُواْ لَـن يـدخلَ الْجنـةَ      ﴿ : قولـه  علـى  عىنمعطوف يف امل  ] إخل... وقالوا كونوا هودا   [:قوله  )٤(

 ألهل الكتـابني يعـين قـالوا    ¼قالوا½ بيان ضاللتهم يف أنفسهم والضمري يف ثرِإضالهلم إن آخر من فنون كفرهم وفشروع يف بيان  
 للمـؤمنني  ى التوزيع كما أشار له املفسر يعين قالت اليهود للمؤمنني كونـوا هـودا وقالـت النـصار      علىللمؤمنني ما ذكر لكن     

 التقـسيم  :أي للتفـصيل  ¼وأ½النـصرانية وقـول املفـسر    واتبعوا  اتبعوا اليهودية ى كونوا هودا وكونوا نصار معىن و ىكونوا نصار 
  )"مجل(".  أن قوهلم قسمان:أي ¼إخل... وقالوا½ :صيل القول امل بقوله تف:أي

 إىل أن كلمة أو ليست للتخيري بأن قال الفريقان باالتفاق كونوا هودا أو نصارى أي أنتم خمريون فيه إشارة] أو للتفصيل[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.ل هي لتنويع املقال على ما عرفتباألخذ بأحد هذين الدينني وذلك ألن كل واحد من الفريقني يكفر اآلخر ب

.  اتبعـوا اليهوديـة أو النـصرانية   ى كونـوا هـودا أو نـصار   معـىن  ألن ؛ مفعـول فعـل مـضمر     ¼ملة½قدره ليفيد أن    ] بل نتبع  [:قوله  )٦(
  )"كرخي"(

  ]لميةع [.عرابهشار به إىل بيان معناه بعد بيان إأ] مائال عن األديان كلها إىل الدين القيم[ :قوله  )٧(
إبرهم إىلوما أنزل    [:قوله  )٨( أعاد املوصول لئال يتوهم من إسقاطه احتاد املرتل مع أنه ليس كذلك كمـا أشـار لـه املفـسر          ]  

 إبراهيم فكأنه مرتل عليهم أيضا وإال فليـسوا مـرتال علـيهم    علىجني ومقررين ملا أنزل   وما بعده لكوم مرو    ¼إمساعيل½وذكر  
  )"مجل(". ة والسالميف احلقيقة عليهم الصال

 ك١٢. أي مضت? 

?
 ١٢ تعريض هلم بأم هم املشركون

ْ
َ سئلون ْْ ُ َ يٰ  ُْْْْ َٰ

ٰابر ْ َ مِ ٰ
ْْۤ ْ

   َ ِ ۤما      َ ََْ ََ ۤما       و َ ٰابر َ ْ َ مِ ٰاسم     وٰ ْ َعِيل   ِ ِْْٰ َ َ

ٰ ٰ
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ِو عقوب واألسباط َ ْ َْ ََ ُ َوما أو ِ ﴿ )١(الده أو﴾َ ُ َ وراة ﴾ُمو  )٢( َ ن ا لت  ن اإلجنيل ﴾َوعِي  ﴿م َوما أو ِ  الن يون﴿م  َ ِ  َ ُ ْمن رب م)٣( َ ِ ن ﴾ِ   م 
ُال   ق﴿الكتب واآليات  َ ْب ْ  أحد من م)٤( ُ ُ َْ  ٍ َ َ ود والنصارى ﴾َ ض كا ر  ض و ن  ليه فنؤ نكف ببعم َونحن ل  مسلمون﴿ببع ُْ ِ ُ َ ُ ْ َ َ  )۱۳۶( 

ْف ن  ِ ْمنوَ ُ ود والنصارى :أي ﴾اَ ِبمثل﴿ليه ا ْ ِ منتم ب  فقد ا تدواَم﴿ مثل زائدة ﴾ِ َا  َ ْ ِ َ َُ ِ ْإن تولوا   و َ  َ َ ن اإلميان به ﴾ِ ْف نما  ُم ﴿ع  َ  ِ َ
ٍ   شقاق َِ ُفسيكفيك م الل﴿ )٥( خالف معكم﴾ِ ُ ُ ََ ِ َْ ُوُ و السميع﴿ شقاقهم )٦( يا حممد﴾َ ِ  َ واهلم ﴾َ ُالعليم﴿ق أل ِ َ واهلم ﴾)۱۳۷(  ْ ح بأ
زية عليهم )٧( اهللاوقد كفاه رب ا ي النضري و ريظة و جل إياهم بقتل  ض نف ِصبغة الل﴿ق َ َ ْ ا ونـصبه بفعـل ّد آلمنـِّ مصدر مؤك﴾ِ
ره:أيمقدر  ور أ ر الناس عليه  راد بها دينه الذي  ث صبغنا اهللا وا لظه فط   .............................ع   صاحبه)٨(مل

                                                
أشار به إىل أن الالم عوض عن املضاف إليه واملـراد أوالد يعقـوب عليـه الـسالم ال أوالد أوالده إذ حينئـذ ال             ] أوالده[ :قوله  )١(

 سـباط علـيهم  ده الصلبية مع أم من األنبياء أما يوسف عليه السالم فباالتفاق وأما غريه فعلى االختالف فـإطالق األ   يتناول أوال 
  ]علمية [.إما بالنسبة إليه عليه السالم وإما بالنسبة إىل إبراهيم وإسحاق عليهما السالم

 :ة وقولـه رل يف العبـا ثقـ ا مـن التكـرار الـصوري املوجـب لل     دون اإلنـزال كـسابقه فـرار      نايتعرب باإل ] إخل... وما أويت  [:قوله  )٢(
 عليهمـا الـصالة   ى موسـ علـى احتاد املرتل عليـه مـع املـرتل     إىل إشارة ىد املوصول بأن يقول وما أويت عيس   مل يع  ¼ىوعيس½

 ﴾وِلأُِحلَّ لَكُم بعض الَِّذي حرم علَـيكُم  ﴿:والسالم فإن اإلجنيل مقرر للتوراة ومل خيالفها إال يف قدر يسري فيه تسهيل كما قال 
  )"مجل(". ]٥٠: آل عمران[

 هنـا وحذفـه يف آل عمـران اختـصارا كمـا هـو       ¼مـا أويت ½ املذكورين ذكـر    املذكورون وغري  :أي] وما أويت النبيون   [:قوله  )٣(
أويت ½اآلخر وألن اخلطاب هنا عام كما مر ومث خاص فكان األنـسب ذكـره يف األول وحذفـه يف الثـاين وقـال هنـا        باألنسب  

  )كرخي. (رار لالحتراز عن كثرة التك¼ إبراهيمإىلوما أنزل ½ كما قال قبل ى موسإىل ومل يقل وما أنزل ¼ىموس
  )"مجل(".  وإال فنحن نفرق بينهم يف األفضلية¼إخل... فنؤمن½ : يف اإلميان كما أشار له املفسر بقوله:أي] إخل... ال نفرق [:قوله  )٤(
 بيان املراد إىل يف ناحية وفيه إشارة :أي ألن كل واحد من املتشاققني يكون يف شق غري شق صاحبه :أي] خالف معكم [:قوله  )٥(

 والثاين العـداوة مثـل   ]٣٥: النساء[﴾وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما ألن له يف اللغة ثالث معان أحدها اخلالف ومنه ﴿          ؛شقاق هنا بال
  )"كرخي". (]٥٣: احلج[﴾وِإنَّ الظَّاِلِمني لَِفي ِشقَاٍق بِعيٍد والثالث الضالل مثل ﴿]٨٩: هود[﴾الَ يجِرمنكُم ِشقَاِقي ﴿:قوله

  ]علمية [.أشار به إىل أن اخلطاب له صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون تبع له] يا حممد[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.هم اُهللاكأشار به إىل إجناز وعده يف قوله فسيكفي] وقد كفاه اهللا[ :قوله  )٧(
لتصرحيية قـال البغـوي يف تقريرهـا مث     أنه بطريق االستعارة ا:أي الدين علىتوجيه إلطالق الصبغة   ] إخل... لظهور أثره  [:قوله  )٨(

غ املغمـوس يف الـصبغ   صببه الـتطهري مـن الكفـر باإلميـان بـ      التطهري جماز تشبيهي وذلك أنه شعلىإن إطالق مادة لفظ الصبغ     
Å 
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 ١٢. فعا للثقل بأويت تفننا ورعرب أوال بأنزل وثانيا?

 ك١٢.وأجنز وعده=

َْْْْٰٰۤ ْْْْۤ
َ ْ ٗ

  َْْْْٰۤ
ْْ  ْْ
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وب غ يف ا لث كا ْومن﴿ )١(لصب َ ًأحسن من الل صبغة﴿ ال أحد :أي ﴾َ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ز ﴾َ َونحن ل ﴿متيي  ُ ْ ود للمسلمني ﴾)۱۳۸(  َ ليه قال ا
و كان حممد نبيا لكان منا ي وقبلتنا أقدم ولم )٢(حنن أهل الكتاب األول رب و ن ا لن األنبياء  لع م ْقل﴿:  لفك ُ﴾ 

َأتحآجوننا﴿هلم  َ  َ ُ وننا ﴾َ رب أ ِ﴾للِ   ا﴿صم ختا ن ا لعن اصط  نبيا  ْوُ و ربنا وربكم﴿م ُ   َ ََ ََ ن من عباده ي يصطف فله أن ﴾َ م 
َولنا أعمالنا﴿يشاء  َُ َ ْ َ َ ْوَ كم أعما كم﴿ )٣( جنازى بها﴾َ ُْ ُُ َ ْ َ ق بـه َ جتـاز﴾َ ون يف أعمالنـا مـا  نـستحون بهـا فـال يبعـد أن  يكـ

رام َونحن ل  مخلصون﴿ )٤(كاإل ُ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ن ﴾)۱۳۹(  َ زة)٥(والعمل دونكمي الد ن أوىل باالصـطفاء وا هلمـ  نكـار واجلمـل   لـإل)٦(فنح
وال  ْأم﴿حالثالث أ َ قولون﴿  بل﴾َ ُ ُ وإسحق و﴿ بالتاء والياء ﴾َ َإن و َ ََ ِ ْ عقوب واألسباط  انو  َُ َ َُ َ ْ َْ ُ  ُودا أو قلاَ ْ َ ً﴾ 

ُنـتم أعَلـم أم اللـ ﴿هلـم  ِ َُ َُ ْ ولــه ﴿مـَأّرَبـ وقـد )٧( اهللا أعلـم:أي ﴾ْ راهيم  َ منهمـا إ بق ا﴾ ّ يِانَرْصَنــ َالَّا وّ يـِدْوُهَي ُمرْبـِ إَانَا كـبـ
                                                

 بالعمـل الـصاحل   معـىن  املـؤمن حـسا و  علـى  ظاهر صـاحبه فيظهـر أثـر الـتطهري        علىاحلسي ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما        
  )"مجل(".  الثوب وال ينايف ذلك كونه مشاكلةعلىلطيبة كما يظهر أثر الصبغ واألخالق ا

أشار بذلك إىل أن يف الكالم استعارة تصرحيية أصلية، حيـث شـبه آثـار اإلميـان القـائم بالـشخص       ] كالصبغ يف الثوب  [ :قوله  )١(
شبه، ويف هذه اآلية بشرى للمؤمنني عظيمـة  بالصبغ القائم بالثوب جبامع املكث والظهور يف كل، واستعري اسم املشبه به للم            

وهي أن اإلميان يف القلب كالصبغ املتقن يف الثوب فكما ال يزول الصبغ من الثوب كـذلك اإلميـان ال يـزول مـن القلـب ألن             
  ]علمية[)١١٩، صـ"صاوي. ("صبغة اهللا ال أحسن منها

  )"مجل(".  بيت املقدس:أي ¼وقبلتنا½ :إال فقبله كتب وقوله التوراة وأوليته بالنسبة للقرآن و:أي] الكتاب األول [:قوله  )٢(

  ]علمية [.أشار به إىل أن املراد من األعمال جزائها يف املوضعني]  اجنازى[ :قوله  )٣(
 كل مذهب يقـصدونه  علىستحق اإلكرام بسببه بأن يرتب عليه النبوة فكأنه ألزمهم ن عمل   :أي] ستحق به اإلكرام  نما   [:قوله  )٤(

ضة حق فاما إإ يشاء من عباده والكل فيه سواء و منعلى تعاىلما تفضل من اهللا    إا فإن كرامة النبوة     تفحاما وتبكي إه  يمونه علي ويق
لنـا أيـضا   ف الطاعة والتحلي باإلخالص فكمـا أن لكـم أعمـاال رمبـا يعتربهـا اهللا يف إعطائهـا        على املستعدين هلا باملواظبة     على

  )"بيضاوي". (أعمال
  )"كرخي". (في اآلية إضمار ختلصوا له بل جعلتم له شركاء ف مل:أي] دونكم [:قوله  )٥(
 ¼وهو ربكم وربنا  ½ : أوالها قوله  ¼إخل... واجلمل الثالث ½ : وقوله ]١٣٩: البقرة[﴾أَتحآجوننا يف قوله ﴿   :أي] واهلمزة [:قوله  )٦(

 والعامـل فيهـا   ¼أحتاجوننـا ½يف  من الـواو  :أي ¼أحوال½ :وقوله ¼وحنن له خملصون½ الثالثة ¼ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم  ½الثانية  
  )"مجل(". ¼أحتاجوننا½

ــه  )٧( ــم[ :قول ــه جــواب اال ] اهللا أعل ــذلك إىل أن ــار ب ــتفهام وأأش ــه املــذكور  س ــدأ حمــذوف دل علي ــاوي. ("ن خــرب املبت ، "ص
  ]علمية[)١٢٠ص

 ١٢.  اآليةشروع يف ذكر سبب نزول=  ١٢.  أن من استفهامية لإلنكار إىليشري= 

 ١٢. بل كانت من بين إسرائيل= 

 ك١٢. للكوفيني وابن عامر= 

 
?

 ك١٢.  ونافعبن كثرياو أليب عمر

َبدونٰعٗ   ْ ُ ِ

ْ  
ۤ

ْٗ
ٰابرِْْ ْ َ مِ ٰاسم     ٰ ْ َعِيلِ َْْْْْْٰ يٰ   َٰ

َأ ـَْء ٰه  ٰ
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ع له ورون معه  تبواملذ َومن أْظَلم ممن كتم﴿ )١(ك َ َ  ِ ُ َ ْ َ ًش ادة عِنده﴿ن الناس م أخ  ﴾َ ََ ِمن الل﴿ كائنة ﴾َ َ  ال أحـد :أي ﴾ِ
ود  كتمأظلم منه وهم ا راهيم باحلنيفيـة ليه وراة إل بوا شهادة اهللا يف ا َوما الل  غافل عمـا  عملـون﴿لت َُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ُِ  ديـد هلـم ﴾)۱۴۰(  َ

َتلك أمٌة قد خَلت ل ا ما كسبت وَ كم ما كس تم وال عما  انوا  عملون﴿ ُ َ ْ ْ ََ  ْ َ َ َُ ُ َِ َ ََ ََ َ  ُ ْ ْ َ َْ َ   .)٢( تقدم مثله﴾)۱۴۱(  ُْ

                                                
 .أ إبراهيم ومل يـذكر معـه أوالده  در تقديره أن اهللا قد برن سؤال مقأشار بذلك إىل جواب ع] واملذكورون معه تبع له   [ :قوله  )١(

  ]علمية[)١٢٠، صـ"صاوي("
مـة يف اآليـة   ألا أعمـاهلم أو ألن  علـى بـاء واالتكـال   جرا عما هم عليه من االفتخار باآل وكرر تأكيدا وز  :أي] تقدم مثله  [:قوله  )٢(

  )"كرخي". (طاب يف تلك اآلية هلم ويف هذه اآلية لنا أو ألن اخلى الثانية ألسالف اليهود والنصار لألنبياء ويفىلاألو
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 ١٢.  وحملمد بالرسالة
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ُسيقول السف اء﴿ ٓ َ َ  َ َُ ْ ِمن الناس ﴿)٢( اجلهال)١(﴾ ُ  َ ركني﴾ ِ ود وا ملشا ْما ول م ﴿ )٣(ليه ُ  َ يءأي ﴾ َ ي   اهللا عليه  )٤(ش  رف ا ص  لنب ص
َعن قبَلت م ال    انوا عَلي ا ﴿املؤمنني سلم وو ُ ِْ ْ َْ َْ ُ َِ ْ ِ ي بيت املقدس ﴾ ِ  ه  استقباهلا يف الصالة و  الدالة  )٥( واإلتيان بالسني، ع

ن اإل م  االستقبال  ْقل ﴿)٦(خبار بالغيبع ُالم ق والمغربُ َِ ْ َِ َْ ُ وجه إىل )٧( اجلهات كلهاأي﴾  ْ ر با لت فيأ  )٨(  جهة شاءأيم
ٓي دي من  شا ﴿راض عليه ـعتال ا َ  ْ َ ْ ِ ْ ٍا    اط ﴿ هدايته ﴾ ُءَ َِ ِ ق ﴾ ٰ ر ي  ٍمستقيم ﴿ط ْ  ِ َ ن اإلسالم ﴾﴾۱۴۲﴿ ْ  دل )٩(تم ومنهم أنأيي د

َوكٰذل  ﴿ :ع  هذا  ِ َ ْجعلنكم  إليه ﴿)١٠(كما هديناكم  ﴾َ ُ ٰ ْ َ ًاُمة  وسطا  ﴾ يا أمة حممد ﴿َ َ  ً  ﴾ .............................  
                                                

 )"صاوي". (ن يأيت بعدهممم هذه املقالة منهم وىحكمة اإلتيان بالسني إفادة االستمرار عل] سيقول السفهاء[: قوله  )١(
  ]علمية. [ ألن أصل السفَِه اِخلفّةُ؛أشار به إىل أن املراد معىن اازي بعالقة اِخلفّة وعدم التدبر يف عقلهم] جلهالا[: قوله  )٢(
 ورجوعهم هلم أوال اهللا عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان يف حتوى النيب صلىفإم اعترضوا عل:  أي]واملشركني[: قوله  ) ٣(

 )"صاوي". (ثانيا
 خربها يف حمل نصب بالقول  استفهامية واجلملة بعدها خربها وهي مع¼ما½ أن  أشار به إىل]إخل...  شيءأي[: هقول  ) ٤(

ضي ذلك وإمنا ت انصرافهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها أي ال سبب يقىواالستفهام لإلنكار أي أي شيء وأي سبب اقتض
 ]١٤٢: البقرة [إخل ...﴾قُل لِّلِّه الْمشِرق والْمغِرب﴿:بقولهل اجلواب املذكور صهو من تشهيهم وتصرفهم برأيهم وحم

  )"صاوي"، "مجل". (بيان السبب املقتضي لذلك وهو إرادة املالك املختار تأمل
  ]علمية. [أشار به إىل أن اآلية نزلت قبل حتويل القبلة وإليه مالَ كثري من املفسرين] واإلتيان بالسني[: قوله  )٥(
كة فلما هاجر مب  اهللا عليه وسلم كان يستقبل الكعبة يف صالته وهوى وحاصل ذلك أن النيب صل]من اإلخبار بالغيب[: قوله  )٦(

 املدينة أمر باستقبال بيت املقدس فأنزل اهللا عزوجل هذه اآلية ليعلمه بأنه سيحوله للكعبة فيعترض عليه وليكون معجزة إىل
 )"روح البيان"، "صاوي". (له من حيث إخباره باملغيبات

أشار به إىل أن املشرق واملغرب كناية عن مجيع اجلهات فاملعىن أن مجيـع اجلهـات مملوكـة لـه             ] اجلهات كلها [: قوله  )٧(
  ]علمية. [مستوية إليه تعاىل ال اختصاص لشيء منها به تعاىل، تعاىل

اصة ذاتية متنع إقامة غريه مقامه وإمنا العربة ال خيتص به مكان دون مكان خل:  أي] أي جهة شاءفيأمر بالتوجه إىل[: قوله  )٨(
يث كان أحدمها مطالع امتثاله ال خبصوص املكان وختصيص هاتني اجلهتني بالذكر ملزيد ظهورمها ح: بارتسام أمره أي

 ")كرخي. ("ا لتحقق األوقات لتحصل املقاصد واملهماتمصباح واآلخر مغرا ولكثرة توجه الناس إليهاألنوار واأل
 ىعل: ي أ¼ومنهم أنتم½: قولهى أي عل¼ هذاىدل عل½ :وممن هداهم اهللا أنتم أيها املؤمنون وقوله:  أي]ومنهم أنتم[: قوله   )٩(

.  اهلداية والثانية جعلكم خيارا عدوال األوىل؛فمن اهللا عليكم مبنتني:  أي¼كما هدينكم½: وقوله.نييكون املؤمنني مهد
 )"مجل"، "صاوي"(

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املشار إليه املفهوم من اآلية املتقدمة] يناكمكما هد[: قوله  )١٠(

اين
ء الث
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ِلتكونوا ش داء ع َ  الناس  ﴿)١( عدوال خيارا َ َ ٓ َ َ ُ ْ ُْ ُ وم القيامة)٢( ﴾َ  ًويكون الر سول عَليكم ش يدا  ﴿)٤( أن رسلهم بلغتهم)٣(ي  ْ ْ ِْ َُ ُ َُ ُ َْ ْ َ َ ﴾ 
َوما جعلنا ﴿)٥(بلغكم أنه  ْ َ َ َ ْالقبَلة  ﴾ صرينا ﴿َ ِ ْال    ﴿)٦(﴾ لك اآلن اجلهةَ  ْ ِ ۤكنت عَلي ا   َ ْ َ َ ْ ي الكعبة وكان   ُ ص﴾ أوال و ه

را ثـم  ر  ود   إليـه سـتة أو سـبعة  ر باسـتقبال بيـت املقـدس تألفـا  ر أ شـهاهللا عليه و سلم   إليهـا فلمـا هـا عـش فـص لليهـ مـ ج يص
َاال لنعَلم ﴿)٧(حول ْ َ ِ  ِ ﴾)٨(...................................................................................  

                                                
 ىل الطائفة من أميت ظاهرين علاال تز½ :أصحاب علم وعمل وال خيلو زمان ملا يف احلديث:  أي]خياراً عدوالً[: قوله  ) ١(

فائدة (. رآن موجوداً فهم موجودونوما دام الق¼  ذلكى يأتيهم أمر اهللا عزوجل وهم علاحلق ال يضرهم من خالفهم حىت
 )"مجل"، "مدارك". ( أن اإلمجاع حجةى اآلية دلت عل)جليلة

يـستدل بـه علـى أن اإلميـان قـول      ، إميـانكم  :فيه داللة على حجية إمجاع األمـة وقولـه  ] لتكونوا شهداء على الناس [ :قوله  )٢(
  ]علمية)["اإلكليل". (وعمل

  ]علمية. [إىل أنه ليس املراد هاهنا الشهادة يف الدنيا كما قيلأشار به ] يوم القيامة[: قوله  )٣(
يـوم  ½أشار به إىل بيان املشهود به مل يذكر يف النظم لظهوره لداللة الـسوق عليـه إذ الـشهادة يف      ] بلََّغتهم أن رسلهم [: قوله  )٤(

  ]علمية. [ال تكون إال بذلك¼ التناِد
مع األولني واآلخرين يف جي روي أن اهللا سبحانه وتعاىل. لشهادة الرسول عليه الصالة والسالم هذا بيان ]كمغأنه بلّ[: قوله  ) ٥(

فينكرون فيقولون ما جاءنا من بشري وال نذير فيسأل ؟ ]٨: كاملل[﴾لَم يأِْتكُم نِذير ﴿اَ:صعيد واحد مث يقول لكفار األمم
 بأمة ىا قد بلغناهم فيسأهلم البينة وهو أعلم م إقامة للحجة فيؤتعن ذلك فيقولون كذبو) عليهم الصالة والسالم(األنبياء 

فيسأل ؟ م قد بلغوا فتقول األمم املاضية من أين علموا وإم أتوا بعدناأشهدون هلم  اهللا عليه وسلّم فيىسيدنا حممد صل
 ىسل وأنت صادق فيما أخربت مث يؤتهذه األمة فيقولون أرسلت إلينا رسوالً وأنزلت عليه كتابا أخربتنا فيه تبليغ الر

 معىن) فائدة عظيمة. ( النارالكفار إىلب اهللا عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم فيؤمر ىمبحمد صل
 رتبة كل متدين بدينه وحقيقته اليت هو عليها من دينه وحجابه الذي ىشهادة الرسول عليه الصالة والسالم عليهم إطالعه عل

ه حمجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوم وحقيقة إميام وأعماهلم وحسنام وسيآم وإخالصهم ونفاقهم وغري هو ب
 )"روح البيان"، "مجل"، "صاوي". ( اهللا عليه وسلمى وأمته يعرفون ذلك من سائر األمم بنوره صل،ذلك بنور احلق

 ليس صفة للقبلة بل هـي ثـاين مفعـويل جعلنـا فـال يـرد         ]١٤٣: البقرة[﴾يهاالَِّتي كُنت علَ  فيه إشارة إىل أن ﴿    ] اجلهة[: قوله  )٦(
  ]علمية. [عدم املفعول الثاين للجعل

 )"مجل". ( الكعبةأمر بالتحول إىل:  أي]مث حول: [قوله  ) ٧(
نعاملهم معاملة :  أيوما جعلنا ذلك لشيء من األشياء إال لنمتحن الناس:  استثناء مفرغ من أعم العلل أي]إال لنعلم[: قوله  ) ٨(

 الغيبة مع إيراده عليه  ما أمر به من الدين أو القبلة وااللتفات إىلحنهم فنعلم حينئذ من يتبع الرسول يف التوجه إىلتمن مي
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ور َمن ي بع الر سول  ﴿)١(ظهعلم  ْ ُ ُ ِ   ْ ِممن ينقلب ع   عق ي   ﴿)٣()٢(﴾ فيصدقه َ ْ ٰ َْ ُِ َ َ ِ  َ ْ رأي﴾  ِ  ع إىل ا ر لكف  ن   شكا)٤(جي وظنا )٥(ييف الد
ي   اهللا عليه و سلم يف حرية صأن ا ره وقـد ارتـد لـذلك مجاعـة )٦(لنب ن أ مـ  ْو ان  ﴿ مـ ِ ن الثقيلـة َ  وامسهـا )٧(مـ﴾ خمففـة 

ْ انت وإا ﴿ : أيحمذوف  َ ولية إليها ﴿أي ﴾ َ ًَ كب ْ ة لت ا َ ِ ُاال ع َ  الذ  دي اهللا ع   الناس ﴿)٨(﴾ شاقة َ َ َ ْيَن ِ  َ َوما  ﴿)٩( ﴾ منهمِ  َ
ْ ان اهللا ليِضيَع ايمانكم ُْ َ َ ْ َِ َُ ِ تكمأي ﴾ ُ ن مات قبل ؛ إىل بيت املقدس بل يثيبكم عليه)١٠( صال زوهلا السؤال  عم ألن سبب  ن

ِان اهللا بالناس حويل ﴿لتا  ِ َ ٌلرءوف رحيم  ﴾ املؤمنني ﴿ِ  ْ ِ َ ٌ ُْ رمحة وقدم ، أعماهلم )١١(﴾ يف عدم إضاعة﴾۱۴۳ ﴿َ رأفة شدة ا لوا ل
                                                

 )"أبو السعود". (الصالة والسالم بعنوان الرسالة لإلشعار بعلة االتباع
إخل فالذي ...  إال ليظهر علمنا من يتبع: العلم فأجاب بأن املراد جواب عما يفهم من اآلية من حدوث]علم ظهور[: قوله  ) ١(

. يتجدد وحيدث ظهور العلم ال نفسه هذا مراد املفسر ويف احلقيقة الذي حيدث متعلق العلم وهو إميان بعض وكفر بعض
 )"مجل"(

  )"صاوي". ( صدقهىيدوم عل: أي] فيصدقه[: قوله  )٢(
 ]علمية. [باع بظاهر األعمال كما للمنافقنيباع بالتصديق ال االتباع االتملراد باالتإشارة إىل أن ا ]فيصدقه[: قوله  ) ٣(
  جماز فال يرد كيف يتصور]١٤٣: البقرة[﴾ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه﴿ : أن قوله أشار بذلك إىل] الكفريرجع إىل[: قوله  ) ٤(

 )"مجل"، "صاوي". ( عقبهى انقالب اإلنسان علةحقيق
  ]علمية. [أشار به إىل بيان علة الرجوع وسببه] ا يف الدينشك[: قوله  )٥(
 ")مجل. (" أي لظن املذكور¼وقد ارتد لذلك½ : أي شأن نفسه وقوله¼من أمره½ :حتري وقوله:  أي]إخل... يف حرية[: قوله  )٦(
ال بني الثقيلة واملخففة كما وقع يف تفسري  فارقة بينها وبني النافية ¼لكبرية½والالم يف :  أي]خمففة من الثقيلة[: قوله  )٧(

 )"كرخي". (الكواشي نبه عليه السعد التفتازاين
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد املعىن اازي لتعذر احلقيقة وهو العظيم يف الصورة] شاقة[: قوله  )٨(
  ]علمية. [ ال بد فيها من العائدأشار به إىل أن العائد إىل املوصول حمذوف فال يرد أن الصلة] منهم[: قوله  )٩(
وتفـصيله أن حيـي بـن    ، إشارة إىل اندفاع ما يتوهم من أنه ِلم فسر اإلميـان بالـصالة وعـدل عـن احلقيقـة             ] صالتكم[: قوله  )١٠(

 أخِبرونا عن صالتكم إىل بيت املَقِْدس إن كانت على هدى فقـد حتـولتم عنـه   : أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمني  
إمنـا اهلـدى فيمـا    : فقـال املـسلمون  ، ومن مات عليها فقد مات على ضاللة، وإن كانت على ضالة فقد أضلّكم اهللا ا مدة     

أمر اهللا به والضاللة فيما ى اهللا عنه قالوا فما شهادتكم على هذا؟ فاستفسروا عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـالوا           
ومـا  ﴿: ة إبراهيم فكيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املُقَدس فـأنزل اهللا تعـاىل  يارسول اهللا قد صرفك اهللا إىل مل   

كُمانِإمي ِضيعِلي علمية. []١٤٣: البقرة[﴾كَانَ اللّه[  
 )"مجل". (ل ذلكعماهلم من أجأم إضاعته  أي أنه رؤف رحيم بسبب عد،ةٌببي س¼يف½ ]إخل... م إضاعةيف عد[: قوله  )١١(
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غ ْقد﴿.)٢( للفاصلة )١(بلاأل ق َ َنري  قلب﴿)٣(للتحقي﴾   ََ َ رف ٰ ِوج   فـ ﴿)٤(تص﴾  َ ِ ْ ِالـسماء﴾ جهـة ﴿ يـَ ٓ َ ي    و ح﴾ متطلعـا إىل ا لـ
ر با وقا لأل مو رب ﴿؛ود ذلكَي وكان )٥(ستقبال الكعبةمتش راهيم وألنه أد  إىل إسالم ا لع ألا قبلة إ َفَلنو ل ن ب  َ  َ ُ َ  ﴾

َقبَلة  ترض احنولنك ﴿ ٰ ْ َْ ً َفول  وج  ﴿)٦(﴾ حتبها   ِ َ ْ َ َ َشْ ﴾ استقبل يف الصالة ﴿ َ و ﴿َ ِالمسجد ال امحن﴾  َِ َ ْ ِْ ْ ُوحيث  الكعبة ﴿أي﴾  َ ْ َ َ
ْما كنتم ُ ْ ُ ْفولوا  وجو كممة ﴿طاب لأل﴾ خ   َ ُ َ ْ ُْ ُ  َ َشْ ٗہؕ﴾ يف الصالة ﴿ َ ُ و ان الذ اُوتوا ا ِكتـب ليعَلمـون انـ )٧(َ َين َ ْ ُ َْ َ ْ َْ َٰ ُ ِْ َ ِ ويل إىل أي﴾    لتـ ا
َ الحقالكعبة ﴿ ْمن رب م﴾ الثابت ﴿ْ ِْ ن نع ِ   ول إليهـا ﴿م﴾ ملا يف كتبهم  ن أنه  ي   اهللا عليه و سلم  يتحـت ا م ص َومـا النب ُهللا َ
َ  غافل عما  ٍ ِ َ َعملونَ ِ ْ ُ َ ر القبلة﴾ ۱۴۴ ﴿ْ ن إنكار أ ود  ره وبالياء أي ا ن امتثال أ ون  م﴾ بالتاء أيها املؤ م ليه م م ْول ن ﴿.من ِ َ ﴾ الم  َ
ٍاتيت الذ اُوتوا ا ِكتب ب ل  ية قسم ﴿ َُ  ِ َٰ ْ ُْ ْ يَن ِ  َ ْ َ ر القبلة ﴿َ م﴾   صدقك يف أ ْما تبعواع ُ ِ َ َقبَلتيتبعون ﴿الي أ﴾    ْ ۤوما ﴾ عنادا ﴿َ ِ َ َ

ْانت بتابع قبَلـت م ُْ َ َِ ٍ ِ ِ َ ْ وده إليهـا ﴿ َ ع لطمعـه يف إسـالمهم وطمعهـم يف  عـ﴾  ٍومـا  عـض م  بتـابع قبَلـة  عـضقطـ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ََ ِ ٍ َ ُ ُ َ ود أي﴾  َ ليهـ ا
س ﴿بالنصارى و)٨(قبلة َول ن اتبعتلعكا ْ َ  ِ ِ َ ْا واء م )٩(َ ُ َ ٓ َ ْ ونك إليها ﴿ َ ٓمن  عد ما جاع﴾ اليت يد َ َ ِ ْ َ ِءک من العِلم   ْ ْ َ ِ َ ي﴿  َ و ح﴾ ا َان  ل  ِ

                                                
 )"صاوي"، "مجل". (مع أن العادة العكس ليكون لألبلغ بعد غريه فائدة:  أي]وقدم األبلغ[: قوله  )١(
 امليم فيهما وإمنا عرب بالفاصلة دون السجع أخذا من ى فهي عل¼ صراط مستقيمإىل½ :اليت هي قوله:  أي]للفاصلة[: قوله  )٢(

 )"اويص". (]٣: حم السجدة[﴾ فُصلَت آياته﴿:قوله تعاىل
.  وهو خطاب تودد اهللا عليه وسلم ال لرؤية اهللا تعاىلى وقيل للتكثري وهو بالنظر لفعل النيب صل]للتحقيق[: قوله  )٣(

 )، روح"صاوي"(
  ]علمية. [¼جعل أَعاله أسفلَه½ال ِمن ، حوله عن وجهه وحالته¼ قَلَب الشيَء½أشار به إىل أنه ِمن ] تصرف[: قوله  )٤(
أشار به إىل أن القبلة هي الكعبة على ما دل عليه األحاديث الصحيحة وانعقد عليه إمجـاع األمـة لكـن ذكـر       ] عبةالك[: قوله  )٥(

األول للقريب والثاين للبعيد ألن التكليف ، املسجد الذي هو حميط بالكعبة للتنبيه على أن الواجب التوجه إليها وإىل جهتها        
  ]علمية. [حبسب الوسع

حبسب الطبع وإال فهو حيب أوامر اهللا مطلقا لكن إذا كانت موافقة للطبع كانت أحب وهذا وعد من :  أي]حتبها[: قوله  )٦(
 )"مجل"، "صاوي". (اهللا عزوجل له مبا حيبه

  ]علمية)["اإلكليل". ( قد يستدل به على أن الفرض للغائب إصابة اجلهة ال العني] شطره[ :قوله  )٧(
 وقبلة اليهود بيت املقدس ى اليهود والنصار¼الذين أوتوا الكتاب½ـذا مما يؤيد أن املراد ب ه]إخل... أي اليهود قبلة[: قوله  )٨(

 )ك، مدار"صاوي". ( مطلع الشمسىوقبلة النصار
 )"روح البيان"، كرت اإلميان. ( اخلطاب له واملراد غريه ملزيد الزجر]ولئن اتبعت[: قوله  )٩(

  ١٢. يف األرض وأردمت الصالة?

 ك١٢. فإن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة والنصارى مطلع الشمس?
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ًاذا رضـا ﴿)١(﴾ إن اتبعـتهم ِ َلمـن الظلمـ ْ ف  ِ ِِ  َ ٗالـذ  ت ـن م ا ِكتـب  عرفونـ ﴿.﴾﴾۱۴۵ ﴿  ِ ٰ َْ َْ ُ ْ َ ََ ٰ ْ ُْ ُ َ ين ِ َكمـا  عرفـون﴾ أي حممـدا ﴿   ْ ُ ِ ْ َ َ َ)٢( 
ْابناء م ُ َ ٓ َ ْ ن سالم ،)٣(﴾ بنعته يف كتبهم َ رفته حني رأيته كملق: بقال ا رف ابينعد  رفيت ،عا أ ِ و ان  ملحمـد أشـد ﴿)٤(معـو َ

َ   قا من م ليكتمون الحق ْ َ ْ ُ َُ ْ َ ْ ُ ْ  ً ْ َو م  عَلمون﴾ نعته ﴿ َِ ْ ُ ْ َْ ُ َ الحق﴾ هذا الذي أنت عليه ﴿﴾۱۴۶ ﴿َ ْ نَ َمن رب  فَال تكـونن  مـن  ﴿ئ﴾ كا ِ َِ ْ ُ َ َ  َ  ْ
ْيَنالمم   ِ َْ ْ وعأي﴾ الشاكني فيه ﴾۱۴۷ ﴿)٥(ُ ن هذا ا لن  ن أن ال  ،م غ  متتو أ م ٍّو ل ل﴿رـبلفه ُ ِ ن األمم ﴾ َ َوج ٌة ﴿م  ْ َ و ﴿ )٦( قبلة﴾   ُ
َمولي ا ْ  َ وّال﴾)٧( ُ راءة  م وجهه يف صالته ويف  ِفاس بقوا الخ ْ ت﴿ )٨(هاق ٰ َ ِْ ُ َ ْ وهلا )١٠( بادروا إىل الطاعات﴾)٩( َ ْا ما تكونوا ﴿قب و ُْ ُ َ َ ْيَن َ

                                                
ــ إشارة إىل أن إذا ها] إن اتبعتهم [: قوله  )١( ــ        ¼إن½هنا جواب وجزاء ل  ¼إذا½ مقـدرة علـى مـا هـو األكثـر يف اسـتعماله وتـسمى ب

  ]علمية. [اجلزائية واجلوابية
أقرب إليه من معرفة نفسه مل مل يقل كما يعرفون أنفسهم مع أن معرفة الشخص :  فإن قيل]إخل... كما يعرفون[: قوله  )٢(

 يعرف نفسه إال بعد انقضاء برهة من دهره ويعرف ولده من حني ياء فاجلواب ما قال الراغب ألن اإلنسان الشسائر األ
 )"روح البيان". (وجوده

أشار به إىل أن املراد ليس معرفتهم الرسولَ من حيث ذاته ونسبه الشريف بل املعرفـة بأوصـافه املنعوتـة           ] يف كتبهم [: قوله  )٣(
  ]علمية. [ومن مجلتها صالته عليه السالم إىل القبلتني. يف كتبهم

 وأما معرفيت بسيدنا ي سئل عن ذلك فقال ألن معرفيت بابين ظنية ألنه حيتمل أن يكون من غري]إخل... ومعرفيت[: قوله  )٤(
 )"صاوي". (خرب اهللامن  خرب أصدق  اهللا عليه وسلم فهي عن اهللا عزوجل وأيىحممد صل

 )"روح البيان"،كرت اإلميان. ( خطاب أمته هذا خطاب له عليه السالم واملقصود]فال تكونن من املمترين[: قوله  )٥(
اسم للمكان فثبوت الواو قياسي وأما إن أريد ـا املعـىن املـصدري فثبـوت الـواو      ¼ ِوجهة½أشار بذلك إىل أن    ] قبلة[: قوله  )٦(

  ]علمية. [غري قياسي على حد عدة ورقة وإمنا ثبتت الواو تنبيها على األصل
.  مفعول ثان¼هوجه½ :ر عليه الرمحةل املفسقو الفريق واهلاء مفعول أول وىه ضمري يعود عل اسم فاعل فاعل]موليها[: قوله  )٧(

 )"صاوي"(
 )"صاوي". (ه إليها موجبصيغة اسم املفعول واملعىن:  أي]هاالَّوم[: قوله  )٨(
 )"مجل". ( منصوب برتع اخلافض كما أشار له املفسر]اخلريات[: قوله  )٩(

 القادري الرضوي حفظه اهللا حممد إلياس العطارقال الفضيلة الشيخ الداعية الكبري أبو بالل ]  الطاعاتبادروا إىل[: قوله  )١٠(
 من  نصوحاً توبةً تعاىلإليها سبيال وتوبوا إىل اهللا ال جتدواأ  باألعمال الصاحلات من قبلبادروا دائماً! أيها املسلمون: تعاىل
ب ب للموت وقد يتسبهأتالد الفكر ىف عاة إىل اهللا إذ به يتولّ مع قوافل الد سبيل اهللاوسافروا يف لجألكم اأن يفجأقبل 

قال يف موضع ". هول الصراط" الرسالة ،٣٥ ـ ص، اجلزء األول،"احملاضرات اإلسالمية" . سبيل اهللا إىل النجاةالسفر يف
 ؛الواجبات املفروضة داءأوالصدقات مع ذكار  النوافل والسنن واألفيتأكد على كل مؤمن أن حيرص على االزدياد يف: آخر
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  ك١٢. وقيل الضمري يعود إىل القرآن?

 ١٢. خرب= ١٢. مبتدأ= 

 ك١٢. أي ال تشك=
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ًيات بكم اهللا جميعا ْ ِ َ ُُ َُ ِ ِ وم﴾ ْ ٌان اهللا ع    ل   ء قدير ﴿ فيجازيكم بأعمالكم )١( القيامةي جيمعكم  ْ ِ  َ ٍ ْ َ  ُ ٰ َ َ َومن حيث  جت ﴾ ۱۴۸﴿ِ ْ ََ َ ُ ِْ ْ َ﴾ 
َفول  وج   شْ  المسجد ال امؕ وان   للحق من رب ؕ وما اهللا  غافل عما  عملون﴿لسفر  َ ْْ ُ ََ َْ َْ  َ  ٍِ ِ  ِ ِ ََ ِٗ ُ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِْ َ  َ َْ ْ َ تقدم    بالتاء والياء﴾﴾۱۴۹ ﴿َ
ر وغريه)٢(مثله رره لبيان تساوي حكم ا لسفو ْ ومن حيث  جت فول  وج   شْ  المسجد ال امؕ وحيث ما كنتم  ﴿ .ك ْ ْ ُْ ِ ِ َْ َُ َ ُْ ُ َِ ْ ْ ََ َ َ ََ َْ ِْ َ ََ َ َ َ َ

َفولوا وجو كم شْ ٗہ  َ ْ ُ َ ْ ُْ ُ  َ رره للتأكيد﴾َ ِلئال يكون  للناس ﴿ )٣(ك  َ ِ ِْ ُ َ ركني﴾َ  ود أو ا ملش ا ُ يكم حجٌةَعَل﴿ )٤(ليه ْ ويل إىل )٥( جمادلةأي ﴾ُْ لت يف ا
راهيم وخيـالف قبلتـه  ي ملـة إ ركني يد ول ا ع قبلتنا و ود جيحد ديننا و ول ا ن  ي جمادلتهم لكم  بـغريه  ع ملش ق ليه ق م يتبلتنتف

ْاال الذ ظَلموا من م ﴿ ُ ْ ِ ِْ ُ َ ْيَن ِ وون)٦( بالعناد﴾   ل فإم  ن آبائه و)٧(يق ول إليها إال ميال إىل د ي ما  ال : عىن ملاالستثناء متصل واحت
                                                

ن القليل مع اإلخالص أل عمال الصاحلاتشيئا من األ ن حيتقرأمن  ن حيذرأ القربات وينبغي جلّأنجيات وفضل املُأنه من أل
 رمحه اهللا قال الشيخ الكتاين :غزايل رمحه اهللا تعاىلالمام دنا اإلفمن ذلك ما نقل سي ،ةخرسبب الفالح والسعادة يف الدنيا واآل

  إالنا تلك العبارات وماحصلتطاحت تلك اإلشارات وذهب :قال ما فعل اهللا بك ؟ : فقلت له،يت اجلنيد يف املنامأر :تعاىل
 )"نداء النهر" الرسالة ،٢١٤ ـ ص، اجلزء األول،"احملاضرات اإلسالمية"( .كنا نصلّيهما يف الليل على ركعتني

  ]علمية. [إىل أن املراد من اإلتيان هو اإلتيان للجزاء بناء على أن اجلملة الِقرانية معلَّلة ملا قبلهاأشار به ] يوم القيامة[: قوله  )١(
: البقرة[﴾فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم﴿مثل هذا القول وهو قوله سابقا :  أي]م مثلهتقد[: قوله  )٢(

 األول منهما راجع لكونه بالتاء والياء والثاين : وبعضهم قال، أي هذا القول املذكور فالضمريان له¼وكرره½ :وقوله ]١٤٤
 )"مجل". (للقول املذكور

 فإن قلت هل يف هذا التكرار فائدة فاجلواب فيه فائدة عظيمة وهي أن هذه الواقعة أول الوقائع اليت ]كرره للتأكيد[: قوله  )٣(
 )خازن. (ل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة التكرار ألجالنسخ يف شرعنا فأول ما نسخ هو القبلة فدعت احلاجة إىلظهر فيها 

 )"مجل". ( أن الالم للعهد أشار به إىل]واملشركنيأاليهود [: قوله  )٤(
  ]علمية. [ساقها ألم يسوقوا م؛يشري إىل أنه ليس حبجة يف الواقع وإمنا يسمى حجة] جمادلة[: قوله  )٥(
املشركون كما صرح به الـشارح فاسـتثناء   وأشار به إىل جواب سؤال مقدر وهو أن املراد من الناس اليهود  ] بالعناد[: قوله  )٦(

 ألن الظـاملني عـام   ؛ ألن ذلك الناس أيضا ظاملون بل يلزم استثناء العام من اخلـاص   ؛الظاملني منهم استثناء الشيء من نفسه     
ركني وحاصل اجلواب أن املراد من الذين ظلموا املعانـدون منـهم واملعانـدون مـن اليهـود واملـشركني             من اليهود واملش  

  ]علمية. [بعض منهم
 : أما حجة اليهود فهي، لليهود حجتان وللمشركني كذلك،جج أربعاليهود واحلاصل أن احلُ:  أي]إم يقولونف[: قوله  )٧(

 ،يدعي ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم وخيالف قبلته:  فهي حجة املشركني وأما ؟له يصلي لقبلتنا وال يتبع ديننا ما
اهلية وأما حجة يال لدين اجلل إليها إال م ما حتو: أما حجة اليهود فقوهلم،وهاتان احلجتان قد انقطعتا وبقيت حجة لكل

 )"لمج"، "صاوي". ( عليه وسلم يف حرية اهللا تعاىلى مل يزل حممد صل:املشركني فقوهلم

ك١٢. أي املأمور به وهو التوجه إىل الكعبة ? 

ك١٢. علة لقوله فولوا ? 

ك١٢. أي الكعبة  عــ عــ ?
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ْفـَال تخـشو م ﴿ كالم هؤالء ّالإ عليكم كالم )١(يكون ألحد ُ ْ َ ْ َ ويل إليهـا ﴾ َ وا جـداهلم يف ا لتـ ختـا ْواخـشو  ﴿ف ِ ْ َ ْ  بامتثـال ﴾ َ
ري  ِوالتم ﴿مأ ُ ِ ون)٢(﴾َ يك عطف   لئال  ْ عم   عَليكم﴿ع ْ ُْ َ ْ ِ َ ْولعلكم ت ﴿ إىل معالم دينكم )٣( باهلداية﴾ِ َ ْ ُ  َ َ َتدونَ ْ ُ  إىل ﴾﴾۱۵۰ ﴿َ
ق َكما  ارسلنا ﴿ .حلا ْ َ ْ َ ۤ َ ق بأتم ﴾َ ْفيكم رسوًال منكم﴿ إمتاما كإمتامها بإرسالنا أيمتعل  ْ ُْ ُْ  ْ ُ َ ْيتلـوا ﴿ص   اهللا عليـه و سـلم ا حممد﴾ِ ُ ْ َ

ي ِنــا َعَلـيكم    ٰ ْ ُْ رآن ﴾َ ْويـزكيكم﴿لقـ ا ُْ  َ ُ رك ﴾ َ ن ا ركم  لــش  مـ َوُ علمكـم ا ِكتــب﴿يطهــ َٰ ْ ُ ُ ُ رآن ﴾ َ َوالحكمـة﴿لقـ ا َْ ْ ِ ن ﴾َ مــ مــا فيـه 
ْو ُعلمكــم مــا لــم﴿ )٤(األحكـام َْ  ُ ُ َتكونــوا  عَلمــون َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ِ فــاذْ و   ﴾۱۵۱ ﴿َ ْ ُ ُ وه   بالــصال﴾)٥( َ ح و حنــة وا ْ كــم َاذْ﴿لتــسبي ُ ْ اه قيــل معنــ ﴾ُ
ن اهللا ،)٦(أجازيكم رتـه يف ½عويف احلديث  رين يف مـأل ذ ن ذ ي و رته يف  رين يف نفسه ذ كن ذ كـ مـ نفـس ك ك ن ملئـه م  ¼مـمـأل خـري 

                                                
إشارة إىل أن املراد باحلجة االعتراض واادلـة ال احلجـة حقيقـة واادلـة الباطلـة قـد تـسمى                 ] ال يكون ألحد  [: قوله  )١(

  ]علمية. [حجة
 : ما يأيت يف سورة املائدة يف قوله تعاىلىت اآلن ومقتض النعمة مت هذه اآلية أنّى إن قلت أن مقتض]إخل... وألمت[: قوله  )٢(

﴿موِتيالْيمِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتا مل تتم إال حني نزوهلا وهو يوم عرفة يف حجة الوداع أ ]٣: املائدة[﴾ أَكْم
 )"صاوي". (الدينهنا أجيب بأن النعمة مقولة بالتشكيك فاملراد ا هنا استقبال األشرف الذي هو الكعبة واملراد ا 

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املتمم به] ايةباهلد[: قوله  )٣(
 أن لو أردت½ : وجهه الكرمي قال علي بن أيب طالب كرم اهللا تعاىلىاملعاين اليت ال حتص:  أي]ما فيه من األحكام[: قوله  )٤(

أوقر من الفاحتة محل سبعني بعريا لفعلت¼ومن معناه ما قال اخلواص : ½مما منمئة ألف علم أن أعطاين اهللا به علي ، 
 )"صاوي". (¼وتسعة وتسعني ألفا من علوم الفاحتة

  الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون باجلوارح قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل]إخل... فاذكروين[: قوله  )٥(
 ثالثة أنواع أحدها أن ىم عل كتابه وذكرهم إياه بقلوؤوافذكرهم إياه باللسان أن حيمدوه ويسبحوه وميجدوه ويقر

 ذاته وصفاته ويتفكروا يف اجلواب عن الشبه العارضة يف ملك اهللا وثانيها أن يتفكروا يف ىيتفكروا يف الدالئل الدالة عل
  كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما يف الفعل منىالدالئل الدالة عل

 يصري كل ذرة من ذرات  حىتك من الوعيد سهل عليهم الفعل وثالثها أن يتفكروا يف أسرار خملوقات اهللا تعاىلترالوعد ويف ال
 وهذا املقام  عامل اجلاللاملخلوقات كاملرآة الوة احملاذية لعامل القدس فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع بصره منها إىل

هم فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة يف األعمال اليت أمروا ا وخالية عن ح جبوارمقام ال اية له وأما ذكرهم إياه تعاىل
 فصار .]٩: اجلمعة[﴾فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه﴿: اهللا عزوجل الصالة ذكراً بقولهى هذا الوجه مسىاألعمال اليت وا عنها وعل

 اذكروين½ متضمنا جلميع الطاعات وهلذا ذكر عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه أنه قال ]١٥٢: البقرة[﴾اذْكُروِني﴿ :ولهاألمر بق
 )"روح البيان". ( يدخل فيه مجيع أنواع الذكر وأقسامه حىتهلَمجأَف¼ بطاعيت

يجتـه ومنـشؤه أو عـرب عـن ذلـك بالـذكر        ألنـه نت ؛أشار به إىل أن ذكر اهللا كناية عن ثواب وحـسن مـآب       ] أجازيكم[: قوله  )٦(
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١٢. عند الشيخني ? 
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ْواش وا   ﴿ ِ ْ ُ ُ ْ ِوال تك ون﴿ نعميت بالطاعة ﴾ َ َْ ُ ُ ْ َ ْياي ا الذ  منوا استعِ نوا  ﴿ . باملعصية﴾﴾۱۵۲ ﴿َ ُ ُْ َ َْ  َ ْين ِ  َ رة﴾َ  خ   اآل ِبالص   ﴿ )١(ع ْ  ِ﴾ 
ررهـا وعظمهـا ﴾﴿)٣( والبالء )٢(ع  الطاعة ر  لتك خصها بالـذ َان اهللا مـ﴿ك َ ََع الـص  ِ  ْينِ ِ ون﴾﴾۱۵۳ ﴿  َوال ﴿ )٤(لع بـا َ
ْ قولوا ُْ ُ ِ لمن  قتل    س يل اهللا)٥(َ ِ ْ ِْ ُ  َ ْ ِ َ ْ َ ْامواتؕ بل﴿ )٦( هم﴾ ِ َ ٌ َ ْ ٌاحياء﴿ هم ﴾َ ٓ َ ْ رح )٧(﴾َ ر  ور  واصل  تـس أرواحهم يف  خض طي يف  ح

َو ِكن ال  شعرون﴿ بذلك )٨(اجلنة حيث شاءت حلديث ْ ُ ُ ْ  َ  ْ ون ما هم فيه ﴾﴾۱۵۴ ﴿ٰ ِولنبلونكم ب  ء مـن الخـوف﴿تعلم  ْ َْ َ َ ْ ٍُ ِ ْ ُْ  َ َ َ َ ﴾ 
                                                

  ]علمية. [للمشاكلة ففيه إشارة إىل إرادة املعىن اازي من الذكر
  ]علمية. [أشار به إىل دفع ما يقال إن الصرب ال حيصل به نفع الدنيا وكذا بالصالة كما ال خيفى] على اآلخرة[: قوله  )١(
 )"مجل" ،"صاوي". ( ترك املعاصي فهو طاعةىكا فيشمل الصرب عل دوامها فعال أو ترىعل:  أي] الطاعةىعل[: قوله  )٢(
 البالء ى الطاعة بدوام فعلها، وصرب عن املعصية بدوام تركها، وصرب علىصرب عل:  اعلم أن الصرب ثالثة]والبالء[: قوله  )٣(

 )"صاوي". (اء اء والضر السرىحبمد اهللا وشكره عليها فيكون شاكراً عل
ة وهي املعية ة خاصة وهي املعية بالعلم والقدرة والثاين معية عام قسمني أحدمها معيىة علألن املعي:  أي]بالعون[: قوله  )٤(

: النحل[﴾ ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هم محِسنونَ﴿:وهذه خاصة باملتقني واحملسنني والصابرين وهلذا قال بالعون والنصر
 ")روح البيان"، "مجل"، "صاوي. ("نه مع املصلني باألوىلأ فافهم ]١٥٣: البقرة[﴾ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين﴿ :ا وقال هن]١٢٨

مات فالن ½ :كان الناس يقولون ملن قتل يف سبيل اهللا،  من املسلمني¼بدر½ـ نزلت فيمن قتل ب]إخل... وال تقولوا[: قوله  )٥(
 اهللا ىإن الناس يقتلون أنفسهم ظلماً ملرضاة حممد صل½ :قيل إن الكفار واملنافقني قالواو. ¼وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاا
 )"صاوي"، "مجل". (عليه وسلم من غري فائدة فرتلت

  ]علمية. [أشار به إىل أن األموات مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هم أموات وكذلك قوله هم أحياء] هم[: قوله  )٦(
ويف .  منها ألم يسرحون حيث شاء ت أرواحهم وأجلّىوهذه احلياة ليست كحياة الدنيا بل هي أعل ]حياءأ[: قوله  )٧(

 بالفناء يف اهللا  يف سبيل اهللاالل اهللا عزوجلجاإلشارة ال حتسبوا من قتل من أهل اجلهاد األكرب بسيف ½ :التأويالت النجمية
كان فناءه يف اهللا كان بقاؤه باهللا فتارة يفنيهم  دهم ومنوِجحياء بشهود مأنيت أوصاف وجودهم فإم فأمواتا وإن 

حات ألطاف اجلمال فإم يسرحون يف رياض اجلمال ولكن ال تشعرون نفبسطوات جتلي صفات اجلالل وتارةً حيييهم ب
 تمن كان½ :يد وقال اجلن،¼لئن فنيت يف اهللا أشباحهم لقد بقيت باهللا أرواحهم½: قال القشريي،  والتطلعون عليهابأحواهلم

 حياة األصل وهو احلياة ع إىلبحياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه ومن كانت حياته بربه فإنه ينتقل من حياة الط
 )"صاوي"، "روح البيان". (¼ةياحلقيق

نة تأكل من  اجل أاردِرإن اهللا جعل أرواح الشهداء يف أجواف طيور خضر ت½ : اهللا عليه وسلمى قال صل]حلديث[: قوله  )٨(
 ا فلذلك ال حيصل ق أن األرواح هلا تعلّها القبور غريوأما أجسادهم فمحلّ قة يف ظل العرش قناديل معلّمثارها وتأوي إىل

 داخل اجلنان والطيور اخلضر هلا كاهلوادج  السموات إىلى أعل من الربزخ إىل عظيمألجسادهم بالء فأرواحهم هلا جوالنٌ

Å 
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١٢. وقيل على الذكر والشكر ? 

١٢. كالصالة والصوم 8  

١٢. املصيبة ١٢. أي ثقلها على النفس ? ? 
 ع

ٰلصل َِوا  وة 
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ِوالجوع﴿عدو ـلل ْ ُ ْ ِو قٍص من االموال﴿ )١( القحط﴾َ َ ْ َ ْ َ  ْ َ ِواال فس﴿ك   بـاهلال﴾ َ َُ ْ ْ راض ﴾َ وت واأل مـ بالقتـل وا ِوالثمـرت﴿ملـ ٰ َ  َ﴾ 
ر أتــصربون أم ال )٢(ي لنختــربنكمأ حئواجلبــا ــص  ﴿فننظــ  َو ــ  ال ِ ْينِ ِ   َ ــذ اذا ﴿هــم و .لــبالء باجلنــةعــ   ا﴾﴾۱۵۵ ﴿َ ۤال َ ِ ْيَن ِ  

َاصابت م مص بٌة ْ ِ  ْ ُ ْ ََ ِ قالوا انا  ﴿ )٣( بالء﴾َ  ُ َو انا الي  رجعون﴿ ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء ﴾ َ ْ ُٰ ِ ِ ْ َ ِ ِۤ رة فيجازينا﴾﴾۱۵۶ ﴿َ   ،خ يف اآل
ن ا½ويف احلديث  ست  ره اهللا فيها وأخلف اهللا عليـم ع عند املصيبة آ جر ي   اهللا عليـه و ، ¼ه خريا ج صـوفيه أن مصباح ا لنب
ع فقالت عائشة ـستسلم طفئ فا و مصيبة ½: إمنا هذا مصباح فقال : جر ن  فه كل ما أساء املؤ راسيله¼م و داود يف  م رواه أ  .ب

ٌاُول   عَلي م صَلوت﴿ ٰ َ ْ ِْ َ َ رة ﴾ِ َمن رب م ورحمٌة﴿مغف  ْ َ َ ْ ِْ ْواُول    م ال﴿ )٤( نعمـة﴾    ُ ُ َِ َم تـدونَ ْ ُ َ ْ واب﴾﴾۱۵۷ ﴿ُ َان الـصفا ﴿ .لـص إىل ا   ِ
َوالمروة َ َْ َ ِمن شعاÒِر اهللا﴿ جبالن مبكة  )٥(﴾ْ ِ ٓ َ َ ْ ع شعرية )٧(  أعالم دينه)٦(﴾ِ َفمن حج ال يت اواعتمر ﴿مج  َ ََ ْ ِ َ َ ْ َْ ْ  َ َ ﴾...............  

                                                
 أن ى وذلك نظري النائم فإن النائم ير، وما وصل للروح من النعيم حيصل للجسم أيضاً، صاحبهامع كوا متصلة جبسم
 كوا متصلةً جبسم وكاألولياء الذين أعطاهم اهللا التصريف فإن الواحد منهم يكون عيف املغرب م روحه يف املشرق أو

 ﴾ولَِكن الَّ تشعرونَ﴿ : ولذلك قال اهللا تعاىل،ير كل شيء قدى يف مكانه وروحه تسرح يف أمكنة متعددة وربك علجالساً
 )"صاوي". ( من حياة الشهداء ى وأعل حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم أجلّ)فائدة عظيمة(. ]١٥٤: البقرة[

 يف االبـتالء   ألنه األظهـر ؛أشار به إىل أن املراد من اجلوع هو القحط من باب ذكر املسبب وإرادة السبب        ] القحط[: قوله  )١(
  ]علمية. [كما ال خيفى

أشار به إىل أن املراد مـن االبـتالء هاهنـا هـو االختبـار ال التكليـف كمـا ال خيفـى لكـن يـرد عليـه أن               ] لنختربنكم[: قوله  )٢(
 مـن  أجيب عنه بأن هذا االختبار من اهللا تعاىل إلظهار املطيـع ، االختبار حقيقة لتحصيل العلم وهو محال من اللطيف اخلبري       

العاصي ال ليعلم شيئا مما مل يكن عاملا به فاملعىن لنظهر ذلك للمالئكـة لبعـضكم فمـن صـرب فلـه الرضـاء ومـن ضـرع فلـه           
  ]علمية. [السخط وإليه أشار املفسر بقوله فننظر أتصربون أم ال

  ]علمية. [ ال املصيبة املعهودة كموت األقرباءففيه إشارة إىل أن املراد من املصيبة كل شيء يؤذي املؤمن ويوقعه يف الغم] بالء[: قوله  )٣(
أشار به إىل دفع ما يقال إن الصالة هي الرمحة فعطف الرمحـة عليهـا مـرادف فمـا حكمـة التكـرار، فأجـاب                    ] نعمة[: قوله  )٤(

  ]يةعلم. [املفسر مبنع ذلك وأن العطف مغاير فالصالة حمو الذنوب والرمحة العطايا فهو من باب التحلية بعد التخلية
 احلجر الرخو وهذا معنامها لغة ةُور الصفا مجع صفاة وهي الصخرة الصلبة امللساء واملَ]إن الصفا واملروة[: قوله  )٥(

 )"مجل". (ما قاله املفسر عليه الرمحةهنا واملراد ما 
اهلمزة لزيادة حرف املد وهو  ب¼شعائر½ واألجود ،الال من شعائر اجلاهلية كما كان كذلك أو:  أي]من شعائر اهللا[: قوله  )٦(

 )"مجل"مسني، . (بايعكس معايش ومص
 واملراد بالشعائر املواضع اليت يقام فيها الدين ، تقدير مضاف يف اآلية أي من شعائر دين اهللا أشار به إىل]أعالم دينه[: قوله  )٧(

Å 
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١٢. مبوت املواشي والسرق واحلرق = 

 ك١٢.  مسلم عن أم سلمةعند=

 ك ١٢. مما فاته? ك١٢. أي يف املصيبة?

 ك١٢. أي يف احلديث=

 ك١٢. وهي العالمة=  ١٢. أي من أمور دين اهللا=

َاُولٓ ٰ ٰ ٰٓٓ
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جأي س با حل  رة )١(تلب زيـارة )٢(صلهماأولعم أو ا ِفَال جناح عَلي ﴿ل القصد وا ْ َ َُ َ َان يطـوف﴿ إثـم عليـه ﴾َ    ْ  التـاء يف )٣( فيـه إدغـام﴾َ
َب ما﴿األصل يف الطاء  ِ ون،)٤( بينهما سبعا بأن يس ﴾ِ ره ا زلت ملـا  ملـسلم  كـ وا ؛ ذلـك)٥(ن ن ألن أهـل اجلاهليـة كـا

ون بهما وعليهما  فو وما)٦(صنمانيط رض،ميسح  ي غري  ن عباس أن ا ن ا ف و لسع ب ن )٧(ع ع اإلثـم  مـ ملا أفاده ر فـ
ي وقال ،يريالتخ نفعالشا ولـه ،كـ وغـريه ر رضـيته  بق وبـني   اهللا عليـه و سـلم  ف ي ½صـ  رواه ¼لـسع إن اهللا كتـب علـيكم ا

ي وغريه وقال  َومن تطوع ﴿ يعين الصفا رواه مسلم )٨(¼وا مبا بدأ اهللا بهؤبدا½لبيهقا َ َ َ ْ راءة بالتحتية وتشديد الطـاء ﴾ َ ق ويف 
ًخ ْ ﴿جمزوما وفيه إدغام التاء فيها    .....................................................................﴾اَ

                                                
 )"مجل". ( أي عالمة¼شعرية مجع½وقوله 

التفسري الالئق به أن   إذ؛تفسري إعراب  ال؛خل فيهما بواسطة النية وهذا تفسري معىند:  أي]إخل... أي تلبس باحلج[: قوله  )١(
 )"مجل". ( أي قصد البيت للحج أو العمرة:يقول

 )"مجل". (ب ونشر مرت ويف كالمه لف،معنامها األصلي أي اللغوي:  أي]اموأصله[: قوله  )٢(
 فأدغمت التاء بعد تسكينها يف فوطَيه تض وما¼فوطَتي½ أن أصله ار ذا إىلها طاء وأشبل قلبق:  أي]إخل... فيه إدغام[: قوله  )٣(

.  ألنه متحرك؛ مث استغين عنها يف املضارع حبرف املضارعة¼فوطَّاِ½ اجتالب مهزة الوصل لسكوا فصار الطاء فاحتيج إىل
 ")كرخي("

من الطواف املعىن املتعارف بل السعي بينهما على مـا يف األحاديـث   أشار به إىل أنه ليس املراد ] يسعى بينهما سبعا  [: قوله  )٤(
  ]علمية. [الصحيحة

 ن يشاوا يف فعلهم فعلَأمه الكفار وموا ما يعظّكرهوا أن يعظّيعين السعي بينهما :  أي]إخل... ملا كره املسلمون[: قوله  )٥(
 )"مجل". (الكفار

 ى املروة قيل كانا على وهي عل¼نائلة½ ى الصفا والثاين يسمى وهو عل¼سافاإ½ ى أحدمها يسم]ماِنصنوعليهما [: قوله  )٦(
 صورما ى امسها نائلة زنيا يف الكعبة فمسخهما اهللا حجرين علساف وامرأةًإ رجال امسه صورة رجل وامرأة وذلك أنّ

ملسلمون أن يطوفوا بينهما ا فلما جاء اإلسالم وكسرت األصنام حترج ااألصلية وكان أهل اجلاهلية إذا سعوا مسحومه
 )"مجل"، "صاوي"بيضاوي، . (لذلك فرتلت

 فعن أمحد رضي اهللا عنه أنه ، أنه مشروع يف احلج والعمرة وإمنا اخلالف يف وجوبهى اعلم أن اإلمجاع عل]غري فرض[: قوله  )٧(
يري وعن مالك والشافعي رضي اهللا  فإنه يفهم منه التخ¼فال جناح عليه½سنة وبه قال أنس وابن عباس عليهم الرضوان لقوله 

 )مدارك، بيضاوي. ( رضي اهللا عنه أنه واجب جيرب بالدمأيب حنيفةوعن . ¼اسعوا½عنهما أنه ركن لقوله عليه الصالة والسالم 
  ]علمية. [فيه إشارة إىل الدليل الثاين للشافعي عليه الرمحة] بدء اهللا به[: قوله  )٨(

 ١٢ك. وهو رواية عن أمحد? ك١٢. أي على الصفا واملروة?

 ك١٢. كمالك وأمحد يف رواية? ك١٢. فال جناح عليه: املستفاد من قوله=

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـــــــ ـن
بينهما

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
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واف وغـريه )٢(ي عمل ما لم جيب عليهأ )١(ي خبريأ ن  ط  ٌفـان اهللا شـا ﴿م ِ َ َِ ٌعلـيم﴿ لعملـه باإلثابـة عليـه )٣(﴾ َ  ْ ِ  . بـه﴾﴾۱۵۸ ﴿َ
ود  زل يف ا ليهو َان الذ يكتمون ﴿: ن ْ ُ ُ ْ َ ْيَن ِ نِت وال دي﴿ الناس )٤(﴾ ِ   ٰما انزلنا من ال    ُ ْ ْ َْ ٰ َ ََ ِ َ َ ْ َ رجم﴾ۤ صد   اهللا  ونعت حمم)٥(ل كآية ا
ِمن  عد ما ب ن  للناس    ا ِكتب﴿عليه و سلم  ِٰ َْ ِ ُ  َ  ِ َ ِ ْ وراة ﴾ ِ  ُ يلعن م اهللا)٦(﴿لت ا َُ ُ ُ َ ن رمحته ﴾ ْ َويلعن م اللعِنون ﴿م يبعدهم  ْ ُ  ُُ ُ َ ْ َ َ 

ون﴾﴾۱۵۹﴿ يء)٧(من املالئكة واملؤ َاال الذ تا﴿ . بالدعاء عليهم باللعنة)٨(ش أو كل  ْيَن ِ ْبواِ   ن ذلك ﴾ُ وا  ع ر ْواصَلحوا﴿جع ُ ْ َ َ﴾ 
ْوب نوا﴿ )٩(عملهم ُ  َ وا)١٠(﴾َ ُفا ﴿ كتم ما  ْ اتوب عَلي م)١١(َ ِْ َ ُ ْ ُ وبتهم﴾َ ُوانا التواب﴿ )١٢(ت أقبل  َ  َ ُالر حيم َ ْ  . باملؤمنني﴾﴾۱۶۰ ﴿ِ

                                                
  ]علمية. [ منصوب برتع اخلافض¼خريا½أن أشار بذلك إىل ] خبري[: قوله  )١(
 ألن إطـالق التطـوع علـى الفـرض لـيس مبتعـارف يف       ؛رادة مـا هواملتعـارف هاهنـا   أشار به إىل إ ]ما مل جيب عليه   [: قوله  )٢(

  ]علمية. [االصطالح والشرع
 معاملة هوإمنا املراد عاملنا  الشكر يف األصل جمازاة أصحاب احلقوق عليها وليس ذلك مرادا يف حقه تعاىل]شاكر[: قوله  )٣(

 الشاكر يف حق اهللا  أن معىن¼ثابة عليهباإل½ :كر بأنه ألزم نفسه اجلزاء من فضله ألنه كرمي واسع العطاء وإليه أشار بقولهاالش
 )"مجل"، "صاوي". ( الطاعة بالثوابى اازي علسبحانه وتعاىل

  ]علمية)["اإلكليل". ( العلم وتبيينه وحترمي كتمانهفيه وجوب إظهار  .اآلية] إن الذين يكتمون[ :قوله  )٤(
أشار إىل أنّ املراد بالكتم هنا إزالة ما أنزل اهللا ووضع غريه يف موضعه فـإم حمـوا آيـة الـرجم           ] إخل... كآية الرجم [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ونعته صلى اهللا عليه وسلم وكتبوا مكان ذلك ما خيالفه
 )"صاوي". ( لبعدهم عن رمحة اهللا جل جمدهرة البعيد إشارةً بإشاى أت]أولئك[: قوله  )٦(
 )"صاوي". (من غريهم كاإلنس واجلن:  أي]واملؤمنون[: قوله  )٧(
 احليتان يف العاصي يلعنه كل شيء حىت½ : اجلمادات واحليتان يف البحر ويشهد له احلديثحىت:  أي]أو كل شيء[: قوله  )٨(

 إال أنه لكل موم اللفظ ال خبصوص السبب فهذا الوعيد وإن كان واردا يف كل شيء خاصٍّ اعلم أن العربة بع)تنبيه(. ¼البحر
 )"صاوي". (من كتم علما ومنه شاهد الزور واملفيت بغري احلق

إن من ارتكب الذنوب فليتب إىل اهللا تعاىل وليعـزم علـى أن ال يعـود إليهـا      :"الدعوة اإلسالمية" مؤسس مجعية قال  ] عملهم[ :قوله  )٩(
  ".عقاب الظلم"الرسالة ، ٢٦٤ ـ ص، اجلزء األول،"احملاضرات اإلسالمية".يف املستقبل وليقض ما تركه من الصالة والصيام

بـل ال بـد مـن تـدارك     ، يدل على أنه ال يكتفى يف صحة التوبة بالندم على ما سلف] إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا   [ :قوله  )١٠(
  ]علمية)["اإلكليل". (ما فات يف املستقبل

 )"صاوي". (]٢: البقرة[﴾ذَِلك الِْكتاب﴿ حد ى رتبة غريهم على لرفعة رتبتهم عل بإشارة البعيد إشارةًى أت]فأولئك[: قوله  )١١(
أشار به إىل دفع ما يقال إن أصل التوبة الرجوع عن املعصية وهذا املعىن يف حق اهللا تعـاىل محـال فـال          ] أقبل توبتهم [: قوله  )١٢(

ووجه الدفع أن التوبة إذا نسبت إىل اهللا تعاىل تكون مبعىن قبول التوبة فيصح إسنادها   ، ظاهرا نسبة التوبة إىل اهللا تعاىل     يستقيم  
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ٌان الذ ك وا وماتوا و م كفار﴿ ْ ُ ْ ُ َ ََ َْ ُ َِ ُ َ ْين ِ ْعَلي﴿ حال ﴾   َ م لعنة اهللا والمل كة والناس اجمعِ ْ  َ َِ َْ َ  ََ َِ ِ ُِ ْ َ ْ َْ  )١(مستحقوني هم أ ﴾ ﴾۱۶۱﴿ِ
رة ون :  وقيل،)٢(عام:  والناس قيل .خذلك يف الدنيا واآل َخلـد في ـا﴿.)٣(مناملؤ ْ ِ ْيَنِ ِ ول بهـا  ي اللعنـةأ ﴾ٰ ل والنـار املـد

ُال يخفف عن م العذاب ﴿عليها  َ َْ ُ ُ َ ُْ  َ ُ رفة عني﴾َ َوال  م ينظرون ﴿ )٤(ط  ْ ُ َ َْ ُ ْ ُ ون﴾﴾۱۶۲ ﴿َ زل ملـ.لتوبـة أو ملعـذرة )٥(ميهل  لـوا  ا قـانـ و
ْو الـ كم﴿: صف لنا ربك ُ ُ ٰ ِ ق للعبادة منكم﴾ َ ٌال   واحد﴿ )٦(ملستح ا ِ  ٌ ٰ َال ال  اال  ـو  ﴿ وال يف صفاته )٧( ال نظري له يف ذاته﴾ِ ُ  ِ َِ ٰ ۤ َ﴾ 

ُالر حمن الر حيم﴿هو  ُْ ِ ٰ وا﴾﴾۱۶۳ ﴿ْ ِخلق السموت ْي ـِ ف  ِ ان﴿: ف ل  )٨(ع آية   ذلك طلب و ٰ ٰ  ِ ْ ِ واالرض)٩(َ ْ َ ْ مـن )١١(وما فيهمـا  )١٠(﴾َ

                                                
  ]علمية. [إليه تعاىل

 وبالثانية استحقاقها ويف ، حصوهلا بالفعل أشار بذلك لدفع التكرار كأنه قال املراد باللعنة األوىل]هم مستحقون[: قوله  )١(
 )"صاوي". (بار اليهود وهذا يف الكفار عموماأح ألن ما تقدم يف الكفار من ؛قة ال تكراراحلقي

: األعراف[﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿:  ألنه يلعن بعضهم بعضا قال اهللا عزوجل؛ الكفارحىت : أي]قيل عام[: قوله  )٢(
 )"صاوي"مدارك، . (]٣٨

 ]علمية[. مؤمين الثقلني:  أي]وقيل املؤمنون[: قوله  )٣(
أشار به إىل أن النفي لعموم األوقات بقرينة الظهور واملقام وعدِم إخبار النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـأم            ] طرفة عني [: قوله  )٤(

  ]علمية. [خيفف عنهم العذاب
كُلَّما نِضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً ﴿:  اإلمهال والتأخري قال تعاىلنظار مبعىن أنه من اإل أشار بذلك إىل]ميهلون[: قوله  )٥(

ذَابذُوقُواْ الْعا ِليهرصاوي". (]٥٦: النساء[﴾غَي"( 
وهـو أن املـراد مـن اإللـه مـستحق العبـادة ال         ، إشارة إىل وجه صحة احلكم بالوحدة مع تعدد اآلهلة        ] للعبادة منكم [: قوله  )٦(

  ]علمية. [م باعتبار االستحقاق ال باعتبار الوقوع بأن اآلهلة الغري املستحقة كثريةللمعبود مطلقا يعين إضافة احلك
أشار بـه إىل أن املـراد مـن الوحـدة يف وجـوب الـذات وكمـال الـصفات ال الوحـدة يف            ] إخل... ال نظري له يف ذاته    [: قوله  )٧(

ووجـه الـدفع أن إعـادة    ، ¼وإهلكم واحد½ بل يكفي الوجود املطلق حىت يرد أنه ما فائدة يف إعادة لفظ إله وتوصيفه بالوحدة     
  ]علمية. [ذلك إلفادة أن املعترب الوحدة مبعىن عدم النظري يف الذات والصفات ال الوجود والشخص

 )"مجل". ( وحدانيته تعاىلىعل:  أي] ذلكىعل[: قوله  )٨(
ِإنَّ ِفي خلِْق ﴿: وا آية على ذلك نزلملّا عجب املشركون من إله واحد وطلب ]إخل...  السمواتإن يف خلق[: قوله  )٩(

  )مدارك( .إخل. .. ﴾السماواِت
  ]علمية)["اإلكليل". (فيه إثبات االستدالل باحلُجج العقلية .اآلية] إن يف خلق السموات واألرض[ :قوله  )١٠(
  ]علمية. [لّأشار به إىل أن املراد الظرف مع املظروف ألنه أيضاً من اآلية بل أد] وما فيهما[: قوله  )١١(

 مد١٢. م يف عليهمحال من ه?

 ك١٢. من اإلنظار مبعىن اإلمهال?

 ك١٢. أما املعبود باعتبار الوقوع فكثري?

 ع

   ٓ َِك اُول ٰٰ ٓ
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َواختَالف اليل والن ارِ ﴿ )١(العجائب  َ َِ ْ  ِ ِ يء﴾ْ زيادة والنقصان )٢(ملج بالذهاب وا ِوالفل  ﴿ل وا ْ ُ ْ ن ﴾َ ِالت﴿لسف ا ْي تجري فـ  ِ ْ َ ي ِـْ
ِالب  ْ َ رة﴾ْ و رسب  ق وال  م َبما ينفع الناس﴿ )٣( ت  ُ َ ْ َ َ ن التجارات﴾ِ ِ وما انزل اهللا من السماء﴿ واحلمل )٤(م  ٓ َ  َ ِ ُ ََ َْ َ ۤ ٍمن مـاء َ ٓ  ْ ر ﴾ ِ مطـ 
َفاحيا ب  االرض﴿ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ عد موت ا﴿ بالنبات ﴾َ ِ ْ َ َ ْ َ وبث﴿ )٥( يبسها﴾َ ر به ﴾ َ رق و نش  ٍفي ـا مـن  ـل دابـة﴿ف  ٓ َ  ُِ ْ ِْ ون ﴾ َ ينمـ ألـم 

ن  ِو  يف الريح ﴿عنه ئباخلصب الكا  ٰ  ِ ْ ِ ْ وبا ومشاال حارة وباردة ﴾ )٦(َ ِوالسحاب﴿جن تقليبها  َ ِالمس ﴿ الغيم ﴾ َ  َ ُ  املذلل ﴾ْ
ر اهللا تعاىل يسري إىل حيث شاء اهللا  ِب ْ  السماء واالرض﴿مبأ ْ َ ْ َ ِ ٓ َ  َ ٍاليت﴿ بال عالقة ﴾َ ٰ ٰ ٍلقوم ﴿ع داالت   وحدانيته تعاىل )٧(﴾َ ْ َ  

َ عقلون ْ ُ ِ ْ رون﴾﴾۱۶۴﴿   ِومن الناس من يتخذ من دون اهللا ﴿ .)٨(ب يتد ُِ ْ ُ ْ ِْ ِِ   َ ِ  َ ًاندادا﴿ي غريه أ ﴾ َ َ ْ ْيحبون م ﴿ )٩( أصناما﴾َ ُ َ ْ  ِ   ﴾.......  
                                                

فعجائب السموات رفعها بال عمد وكون الشمس يف السماء الرابعة مع إضاءا ألهل األرض :  أي]من العجائب[: قوله  )١(
وم ألهل األرض واهتدائهم ا مع كوا ثوابت يف العرش وهكذا وعجائب األرض مدها نجونفعها هلم النفع التام وإضاءة ال

 )"صاوي". (]٦: ق[﴾إخل... أَفَلَم ينظُروا ِإلَى السماِء﴿: واسي وهكذا قال تعاىلوبسطها وتثبيتها باجلبال الر
 وجه اختالفهما ومن مجلة عجائب الليل كونه مقمرا أو مظلما وكونه طويال  أشار بذلك إىل]هاب وايءبالذَ[: قوله  )٢(

هم فقد يكون الفجر عند قوم هو العصر عند  أناس دون غريى أناس دون غريهم ومن مجلة عجائب النهار طوله علىعل
 )"مجل"، "صاوي". (آخرين وغري ذلك

 )"صاوي". (متعلق مبحذوف ]١٦٤: البقرة[﴾ِبما ينفَع الناس﴿ : أن قولهحاملة لألثقال أشار به إىل:  أي]موقرة[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ مصدرية¼ما½يل  موصولة والباء للمالبسة وق¼ما½يشري إىل أن ] من التجارات[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل أن املوت جماز عن زوال تلك القُوى النامية ففي العبارة استعارة أصلية] يبسها[: قوله  )٥(
 أربعة أقسام وقد جاء يف القرآن ن كل قسم ينقسم إىلأ مث ، رمحة وعذاب؛ قسمني اعلم أن الريح تنقسم إىل]الريح[: قوله  )٦(

العاصف ½ : وأمساء أقسام العذاب¼املبشرات والنشرات واملرسالت والزاريات½ :فأمساء أقسام الرمحةبكل األمساء 
 )"روح البيان"(. ومها يف الرب¼العقيم والصرصر½ ومها يف البحر و¼والقاصف

  . فهو إجابة باملطلوب وزيادة، يف كل شيء منها آيات، هي مثانية أشياء]آليات[: قوله  )٧(
  )"صاوي"(                    الواحد    أنه  ىعل   تدل   آية له  شيء  يف كل و

أشار به إىل أن العقل جماز عن التدبر ألنه مثرته فمن مل يتدبر فيها كأنه ال عقل له فال يرد أن الناس كلهم          ] يتدبرون[: قوله  )٨(
  ]علمية. [عقالء مع عدم الداللة يف حق الكثري منهم على وحدانيته تعاىل

أشار به إىل أن املراد من األنداد هـو األصـنام لكمـال ارتباطهـا مبـا قبلـها ألن املـذكور يف الـسابق دالئـل                    ] أصناما[: قوله  )٩(
التوحيد وهاهنا ذكر حال املشرك الغافل عنها وشيوِع إرادا من األنداد يف القرآن العظيم كما ال خيفى على اخلـبري وقيـل         

  ]يةعلم. [املراد رؤسائهم الذين يتبعوم

 ك١٢. من النموء? ك١٢. من التفريق?

 ك١٢. بكسر اخلاء ضد القحط?

 ك١٢. أي عن املاء املرتل=
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وع )١(بالتعظيم ِكحب  ﴿خلض وا ُ ُ  والذ  منوا اشد حبا﴿ي كحبهم له أ ﴾َ  ََ َ ُ ْيَن ِ اد)٢(﴾َ  ن حبهم لأل لم ال يعدون  أل؛م 
ون يف الشدة إىل اهللا ،اّ م  حبال)٣(عنه ْولو ﴿ل والكفار يعد َ ر يا حممد ﴾َريَتَ ُ الذ ظَلموا﴿تبص  َ ْيَن ِ َاذْ يرون﴿ باختاذ األنداد ﴾  ْ َ َ ِ ﴾ 

رون  ول  يبصبالبناء للفاعل وا َالعذاب﴿ملفع َ رأيت﴾َْ را عظيما)٤(ل  ىن إذا،م أ ُالق﴿)٦(ي ألن أ ﴾َ  ان﴿ )٥(مبع وإذ  َوة ْ  ﴾ 
ً  جميعا﴿القدرة والغلبة  ْ ِ ِوان اهللا شديد العذاب ﴿ )٧( حال﴾ َ َ ْ  َ ُ ْ ِ َ َ راءة ﴾﴾۱۶۵ ﴿)٨(َ  عيق ويف    وقيل)٩(مرى والفاعل ضمري السا

وا½ ن  ظلمالذ ىن يعلم و¼ي ي  مبع    ......................................................)١٠( وما بعدها¼ّأن½فه
                                                

أشار به إىل أن التسوية بني احملبتني باعتبار التعظيم والطاعة ال من كل الوجوه فـال يـرد أن حمبتـهم هللا ال        ] بالتعظيم[: قوله  )١(
  ]علمية. [يزول وحمبتهم لألصنام يزول عند الشدائد

وجل إرادة طاعته واالعتناء لتحصيل أي فقد انفرد املؤمنون مبحبة اهللا واعلم أن حمبة العبد هللا عز] أشد حبا هللا[: قوله  )٢(
 عليهم واعلم أن حمبة مثل األنبياء، وحمبة اهللا تعاىل للعبد إرادة إكرامه واستعماله يف الطاعة وصونه من املعاصي مراضيه

ضي إن قلت إن الكفار كذلك حيبون األنداد ليقربوهم إىل اهللا زلفى فيقت] تنبيه. [من احملبة هللا عزوجلالسالم واألولياء 
، "صاوي". (أا أيضا من احملبة هللا تعاىل أجيب بأم كفروا بعبادم هلم ال مبجرد احملبة ففرق بني احملبة والعبادة

 )"روح البيان" ،"بيضاوي"
أشار به إىل أنه ليس املراد مـن شـدة حمبـة املـؤمنني قوـا يف نفـسها بـل شـدا يف احملـل وهـي            ] ال يعدلون عنه  [: قوله  )٣(

شيء منـها املؤمنـون   بـ فيهم وعدم زواهلا عنهم فال يرد عليه أنا نرى بعض الكفـار يـأتون بطاعـات شـاقة ال يـأيت             رسوخها  
  ]علمية. [فكيف يقال إن حمبة املؤمنني أشد من حمبتهم

 .¼لو½جواب هذا ] إخل... لرأيت: [قوله  )٤(
فأجاب بذلك ¼ إذا½ فاحملل لـةالعذاب مستقبلظرف للماضي ورؤية ¼ إذ½جواب عن سؤال وهو أن ] إذ مبعىن إذا[: قوله  )٥(

 )"صاوي"مدارك، . (أو أنه نزل املستقبل مرتلة املاضي لتحقق احلصول
 )"صاوي"(¼ لو½أشار بذلك إىل أنه علة جلواب ] أي ألن [:قوله  )٦(
 )"مجل". (ة هللا مجيعاأي من الضمري املستكن يف اجلار وارور الواقع خربا ألن تقديره أن القوة كائن] حال [:قوله  )٧(
عطف على ما قبله وفائدة املبالغة يف ويل اخلطب وتفظيع األمر فإن اختصاص القوة به ] وأن اهللا شديد العذاب [:قوله  )٨(

 )"كرخي". (تعاىل ال يوجب شدة العذاب جلواز تركه عفوا مع القدرة عليه
ال ضمري الرائي لكان أظهر يعين وعلى هذا االحتمال فرأي أي على هذه القراءة ولو ق] والفاعل ضمري السامع [:قوله  )٩(

بصرية على أسلوب ما سبق يف قراءة التاء الفوقية سواء بسواء وكذا تقرير اجلواب بأن يقال الرأي أمرا عظيما على نظري ما 
 )"مجل". (راجع للقيل الثاين¼ إخل... فهي½: سبق فقوله

سدت مسد ½: الثانية مع معموليها وقوله¼ أن½وىل مع معموليها وما بعدها وهو األ¼ أن½أي ] وما بعدها¼ أنّ½و [:قوله  )١٠(

Å 
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 ك١٢. ظرف? ك١٢. أو كل خماطب? ١٢. عن أندادهم?

 ك١٢. البن عامر? ك١٢. لألكثر?

 ١٢. أي كائنة=

 ١٢. عن الضمري يف متعلق هللا ?

 ك١٢. فاعله= ك١٢. يف يرى=

 ك١٢. يتعدى إىل املفعولني= ١٢. أي كلمة يرى=

 ك١٢. لكونه مبعىن اجلملة?

ند ِ  ل لاهللا

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

2   

  

 
0 

 
0 

82 

ولني واب  ملفعـسدت مـسد ا ىن، )١(لـو حمـذوفجـو وا يف :ملعـوا و  علمـ  الـدنيا شـدة عـذاب اهللا وأن القـدرة هللا وحـده لـ
ن دونه أندادا  وم القيامة ملا اختذوا  و  موقت معاينتهم له و ي ن ﴾ِاْذ ﴿.)٢(ه َتبـ﴿ قبلـه ¼إذ½مـ بـدل  ْر ا الـذ اتبعـواـَ ُ ِ ْيَن َ ِ ي أ ﴾ 

رؤساء ْمن الـذ اتبعـوا﴿ )٣(لا ُ َ ْيَن َ ِ روا إضـالأ ﴾ِ  َراوا  العـذاب﴿ قـد ﴾َو ﴿هلـم  نكـي أ َ َْ ُ ْو قطعـت ََ َ  َ َ ُب ـم ﴿عـ عطـف   تـربأ ﴾َ ِ ِ﴾ 
ُاالسباب ﴿)٤(عنهم َ ْ َ وصل اليت ﴾﴾۱۶۶﴿ْ ن األرحامل ا ودة مكانت بينهم يف الدنيا  ًوقال الذ اتبعوا لو ان لنا  ة﴿ .ملوا  ََ  َ َ َ ْْ ْ ُ َ يَن  ِ َ َ َ ﴾ 

َفن ب﴿ )٥(رجعة إىل الدنيا َ َ ْر ا من مـَ ُ ْ ِ وعني أي ﴾َ ْكما ت  ءوا ﴿ملتب ا ُ  ََ َ وم﴾ِ مناَ و للتمين)٦(لي ا وابه  ل و َكٰذل  ﴿جونتربأ  ِ  أي ﴾َ
ض ِؤ وترب)٨( شدة عذابه)٧(كما أراهم ن  بع بعضهم  ْيري م اهللا  اعمال م ﴿م ُ َ َ ْ َُ ُ ُ ِ ْ ٍح ت﴿ )٩( السيئة﴾ ِ ٰ َ ْعَلي مؕ  ﴿ندامات ، حال ﴾َ ِْ َ

                                                
أي فلذلك وجب فتحها وإن مل يصح تأويلها باملفرد ألن وجوب الفتح مداره على أحد أمرين إما تأويلها ¼ املفعولني

 )"مجل". ( مع عدم التعليق بالالم هناكما¼ علم½باملصدر وإما وقوعها موقع املفعولني لـ

أخذه من املعطوف ¼ شدة عذاب اهللا½: أي على القيل الثاين وهو أن الفاعل املوصول وقوله] وجواب لو حمذوف [:قوله  )١(
ن اهللا شديد العذاب﴾ وما بعده أخذه من املعطوف عليه فهو لف ونشر مشوش وقوله لو علموا يف الدنيا ﴿وأ: وهو قول

 تعاىل لو علموا شدة عذاب اهللا½ تقديره ،وميكن أن يكون الثاين حمذوفا¼ لمع½شدة عذاب اهللا ليس فيه إال مفعول واحد لـ
 )"مجل". (¼حاصلة هلم أو حنو ذلك

: البقرة [إخل... ﴾أَنَّ الْقُوةَ﴿: قدر اجلواب على قراءة الياء التحتية مؤخرا عن قوله] ملا اختذوا من دونه أندادا[: قوله  )٢(
فهو من متامه ¼ يرى½ ألنه على قراءة الياء التحتية معمول لـ ؛قدما عليه واملناسبة ظاهرة وقدره على قراءة الفوقانية م]١٦٥

 )"مجل". (فاملناسب تقدير اجلواب بعده وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب احملذوف فاملناسب تقديره قبله تأمل
وقـرأ  . هـول كمـا يـدل عليـه الـسياق فلـذا اختـاره املفـسر        األول على صـيغة ا ¼ تبعواا½أشار به إىل أنّ     ] الرؤساء[: قوله  )٣(

  ]علمية. [ااهد األول على البناء للفاعل والثاين على البناء للمفعول
  ]علمية. [أشار به إىل أن الباء للمجاوزة أي تقطعت عنهم] عنهم[: قوله  )٤(
اع من املتبوعني يف اآلخرة بعد ما تـبني هلـم عـدم نفعهـم كمـا      إشارة إىل أنه ليس املراد تربء اَألتب   ] رجعة إىل الدنيا  [: قوله  )٥(

  ]علمية. []١٦٧: البقرة [﴾ اآليةكَما تبرؤواْ ِمنايقتضيه ظاهر التشبيه بقوله ﴿
  ]علمية[. أشار به إىل أن املراد من تربء املتبوعني هو التربء يف يوم القيامة إذ مل يقع هلم التربء يف الدنيا] اليوم[: قوله  )٦(
 )"كرخي". (أفاد به أن اإلشارة بذلك إىل إراءم تلك األهوال] كما أراهم[: قوله  )٧(
ِإذْ ﴿: راجع لقوله¼ وتربأ بعضهم من بعض½:  وقوله]١٦٦: البقرة[﴾ورأَواْ الْعذَاب﴿: راجع لقوله] شدة عذابه [:قوله  )٨(

 أنه أراهم هذين األمرين عقوبة على عقيدم الفاسدة باختاذ األنداد ش واملرادشو فهو لف ونشر م]١٦٦: البقرة[﴾تبرأَ
 )"مجل". (فكما عاقبهم على العقائد عاقبهم على األعمال السيئة

  ]علمية. [أشار به إىل إرادة اخلاص من العام بقرينة السياق] السيئة[: قوله  )٩(

 ك١٢. لريى?

 ١٢. أي األتباع? ١٢. كفرعون ومنرود?

 ١٢. تفسري لتربأ=

 ك١٢. الواو للحال أي رائني?

ــن ــ ــ ــ ــ ــ نــــــــ 
 فنتربأ
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َ وما  م  ب ج ْ  من النارِ ِ َ َِ ِ ُٰ ِ ْ وهلا﴾﴾۱۶۷ ﴿َ ن .خ بعد د زل  فيم و وائبن لسرم ا وهـا)١(ح ُياي ـا النـاس﴿: حن و َ  َ ِ  لـوا ممـا فـ)٢(   ِ ْ ُ ي ـُ
ِاالرض ْ َ ً حلال)٣(ْ ٰ با﴿ حال ﴾َ ًط   ْوال ت بعوا﴿ )٤( مستلذاأي صفة مؤكدة ﴾َ ُ ِ  َ َ ِخطوت   ٰ ُ رق﴾ُ ِالشيطن﴿ )٥(ط  ٰ ْ زيينهأي ﴾  ٗان  ﴿  )٦(ت   ِ

ٌَ كم عدو مب ْ  ِ  ْ ُ َ ْما يامركمِ ان ﴿.)٧(بني العداوة ﴾﴾۱۶۸ ﴿ُ ُ ُ ُ ْ َ ِوالفحشاء﴿ )٨( اإلثم﴾َ ٓ َ ْ َ ْ رعا﴾َ ح  ش ا   ......................لقبي
                                                

 قوم حرموا على أنفسهم رفيع األطعمة واملالبس وما قيل إـا  إشارة إىل ضعف ما قيل إمنا نزلت يف] حرم السوائب [: قوله  )١(
  ]علمية. [نزلت يف عبد اهللا بن سالم وأحزابه حيث حرموا على أنفسهم حلم اإلبل ملا كان حراما يف دين اليهود

 )مدارك. (نزل فيمن حرموا على أنفسهم البحائر وحنوها] إخل... يا أيها الناس[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( ألن بعض ما يف األرض ال جيوز أكله؛من تبعيضية]  يف األرضمما [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (أي لنفس املؤمن وهو ما عدا احلرام] مستلذا [:قوله  )٤(
أشار به إىل أن اخلطوات هاهنا كناية عن الطرق والعادات ألن اخلطوة أعين ما بني القدمني عند املشي ليس          ] طرق[: قوله  )٥(

  ]علمية[. مبقصود هاهنا
وتزيينه وساوسه وطرقها األمور احملرمة فاملراد بالطرق آثار ، كأنه إشارة إىل تقدير مضاف أي طرق تزيينه] تزيينه [:قوله  )٦(

املرتبة األوىل مرتبة الكفر :  وينحصر ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم ويوسوس له يف ست مراتب"آكام املرجان"الوسوسة قال يف 
رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فإذا ظفر بذلك من ابن آدم بردانينه واستراح من تعبه معه ألنه حصل منتهى والشرك ومعاداة 

وهذا أول ما يريده من العبد املرتبة الثانية البدعة وهي أحب إليه من الفسوق واملعاصي ألن املعصية يتاب منها والبدعة ال ، أمنيته
يقة صحيحة فال يتوب فإذا عجز عن ذلك انتقل إىل املرتبة الثالثة وهي الكبائر على اختالف يتاب منها ألن صاحبها يظنها حق

أنواعها فإذا عجز عن ذلك انتقل إىل املرتبة الرابعة وهي الصغائر اليت إذا اجتمعت صارت كبرية والكبائر رمبا أهلكت صاحبها 
مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفالة من األرض فجاء كل واحد بعود فإن ¼ إياكم وحمقرات الذنوب½: كما قال عليه الصالة والسالم

حطب حىت أوقدوا نارا عظيمة وطبخوا وشبعوا فإذا عجز عن ذلك انتقل إىل املرتبة اخلامسة وهي اشتغاله باملباحات اليت ال 
إىل املرتبة السادسة وهي أن ثواب فيها وال عقاب بل عقاا فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله ا فإن عجز عن ذلك انتقل 

يشغله بالعمل املفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فيجره من الفاضل إىل املفضول ومن 
ئة ركعة لفاضل السهل إىل األفضل األشق كماألفضل إىل الفاضل ليتمكن من أن جيره من الفاضل إىل الشرور مبا جيره من ا

 )"مجل"، "روح البيان". (إىل ركعتني ليصري ازدياد املشقة  سببا حلصول النفرة عن الطاعة بالكليةبالنسبة 
 ﴾أَوِلياؤهم الطَّاغُوت﴿أي للصاحلني وإن كان يظهر املواالة ملن يغويه ولذلك مساه وليا يف قوله ] بين العداوة[: قوله  )٧(

 )"صاوي"، "مجل"]. (٢٥٧: البقرة[
اعلم أن يف تفسري السوء باإلمث وتفسري الفحشاء بالقبيح شرعا إشارة إىل ترادفهما لشمول اإلمث والقبيح شرعا           ] اإلمث[: قوله  )٨(

 ألنه سوء الغتمام العاقل به وفحـشاء السـتقباحه   ؛جلميع املعاصي فالعطف الختالف الوصفني النازل مرتلة اختالف الذاتني 
  ]علمية. [ء ما جتاوز احلد يف القبح من الكبائروالفحشا، إياه وقيل السوء يعم القبائح

و مفعول به لكلوا?
ض

األر
 يف 

ل ما
ل ك

يؤك
 ال 
ض إذ

لتبعي
من ل

 .
١٢

 كما
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ْوان  قولوا ﴿ ُْ ُ َ ْ َ َ ع َ  اهللا ما ال  عَلمون)١(َ َْ ُ ْ َ َ ِ ريم﴾﴾۱۶۹ ﴿َ ن   ِ حت رم وغريه م ُو اذا قيل ل م ﴿.)٢(حي ما لم  ُ َ َ ْ ِ َ ِ َاتبعوا ما انزل ﴿ الكفار أي ﴾ َ َ ْ َ ِۤ َ ْ ُ  
وحيد)٣(﴾ ُاهللا ن ا لت  ْقـالوا﴿ وحتليـل الطيبـات )٤(م ُ َبـل ن بـع مـا الف نـا﴿ )٥( ال﴾َ ْ َ ْ َ ِۤ َ ُْ  َ َعَليـ   باءنـا﴿)٦( وجـدنا ﴾َ َ ٓ َ ِ ْ ن عبـادة  ﴾َ مـ 

ر)٧(األصـنام وائب والبحــا ريم ا ئ و لـس وم ﴾َا﴿ : قـال تعــاىل.حتــ ًولــو  ــان  بــاؤ م ال  عقلــون شـيئا﴿)٨(يتبعـ  ِ ُْ ْ َْ َُ َْ َْ َ ُ ٓ َ َ َ ر ﴾َ ن أ مــ  مــ
ن ْوال ي  ﴿)٩(يالــد َ َ ــدون  َت ْ ُ ق﴾﴾۱۷۰ ﴿َ زة لإلنكــار )١٠(حلــ إىل ا ُومثــل ﴿هلمــ وا َ َ ــ وا﴿ صــفة ﴾َ ــذ ك ْال ُ َ ََ ْين ِ وهم إىل ﴾  ن يــد ع و مــ
ُكمثل الذي ينِعق﴿ )١١(اهلدى ْ َ ْ ِ  ِ َ َ وت ﴾َ ًبما ال  سمع اال دعاء و نداء﴿يص  ً ُ ِٓ َ ِ  ٓ َ  ِ ُ َ َْ َ وتا وال يفهم معناه أ﴾َ وعظـة أصي  ملي يف مسـاع ا

رها كالبهائم  تسموعدم تد وت راعيها وال تفهمهب ْبكم ع  ف ـم  ال  عقلـون﴿ هـم ،صع  ُ ِ َْ َْ َ ُ ٌُ ْ ُ ٌ وعظـة﴾﴾۱۷۱ ﴿ْ َياي ـا ﴿ .مل ا  َ  
                                                

هذا ½: هو قولكم، أي وبأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون¼ بالسوء½يف موضع اجلر بالعطف على ] إخل... وأن تقولوا[: قوله  )١(
 )مدارك. (بغري علم ويدخل فيه كل ما يضاف إىل اهللا مما ال  جيوز عليه¼ حالل وهذا حرام

 )"صاوي". (أي كاختاذ أنداد غري اهللا] هوغِري[: قوله  )٢(
  ]علمية)["اإلكليل" ( .فيه إبطال تقليد اجلاهل.  اآلية]اهللا أَنزلَ ما اتِبعوا لَهم ِقيلَ وِإذَا[ :قوله  )٣(
 إخل... ﴾ِخذُوِمن الناِس من يت﴿: راجع لقوله¼ من التوحيد½: لف ونشر مرتب فإن قوله] إخل... من التوحيد [:قوله  )٤(

 )"صاوي". (]١٦٨: البقرة [إخل... ﴾يا أَيها الناس كُلُواْ﴿: راجع لقوله¼ وحتليل الطيبات½:  وقوله]١٦٥: البقرة[
لإلضراب اإلبطايل وهو معطوف على مجلة حمذوفة أشار هلا املفسر بتقدير ¼ بل½أي قالوا ال نتبع ما أنزل اهللا و] ال[: قوله  )٥(

 )"يصاو". (¼ال½
يتعدى إليهما تارة وإىل واحد ¼ وجد½يتعدى إىل مفعولني دائما و¼ ألفى½ ألن ؛وبه عرب يف املائدة ولقمان] وجدنا [:قوله  )٦(

 )"مجل". (خاص فكان موضع األول أنسب به¼ ألفى½أخرى كقولك وجدت الضالة فهو مشترك و
. ¼وحتليل الطيبات½: مقابل لقوله¼ وحترمي السوائب½: وقوله¼ من التوحيد½مقابل لقوله ] إخل... من عبادة األصنام[: قوله  )٧(

 )"مجل"(
أشار بذلك إىل أن اهلمزة لإلنكار داخلة على حمذوف والواو عاطفة على ذلك احملذوف واجلملة حالية ] يتبعوم [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (فالواو للحال أيضا
  ]علمية. [ون بأمور الدنياقيد به لئال يرد أم يعقل] من أمر الدين[: قوله  )٩(
  ]علمية. [أشار به إىل حذف املتعلق املخصوص لئال يرد بعموم املتعلق ما يرد] إىل احلق[: قوله  )١٠(
أشار الشارح إىل أن املشبه فيه حمذوف تقديره ومثل من يدعو الذين كفروا إىل اهلدى كمثل         ] يدعوهم إىل اهلدى  [: قوله  )١١(

هو الراعي مبرتلة الداعي إىل اهلدى وهو الرسول عليه السالم وسائر الـدعاة إىل اهلـدى وصـار    الذي ينعق فصار الناعق الذي      
  ]علمية. [الكفار مبرتلة الغنم املنعوق ا

 ك١٢. بيان ملا املوصولة ?

 ١٢. أي من اختاذ األنداد =

 ُ صم
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بِت ٰالذ  منوا  لوا من ط   َ ْ ِ ْ ُْ ُ ُ َ ْيَن ِ ْما ر قنكم واش وا  ﴿ حالالت ﴾  ُ ُ ْ َ ْ ُ ٰ ْ َ َ َان كنتم اياہ   عبدون ﴿ )١(ع   ما أحل لكم﴾َ ْ ُُ ْ َْ ُ  ِ ُِ ْ ُ ْ﴿ ۱۷۲﴾﴾)٢(. 
م﴿ َانما    َ َ َ عَليكم الم تة)٣(ِ  َْ ْ َ ُ ُ ْ رعا)٤( أكلهاأي ﴾َ ي ما لم يذك  ش إذ الكالم فيه وكذا ما بعدها و ق بهـا بالـسنة مـا أبـني ،ه حل وأ

ي  حن  راد )٥(م ص منها السمك وا جلو َوالـدم﴿خ وحأي ﴾َ  ِولحـم الخنزيـر﴿ كمـا يف األنعـام )٦(ملـسف ا ِ ْْ ِ ْ َ ْ َ ص اللحـم ألنـه ﴾ َ خـ 
ع له معظ ود وغريه  تبم ا ِوما  اُ ل ب  لغ ْ  اهللا﴿ملقص ِ َ ِ ِٖ ِ  ۤ َ ح   اسم غريهأي ﴾َ ع ذ وت،ب ع ا لص واإلهالل ر ونـه )٧(ف ر وا  فع وكـا ي ن

ح آلهلتهم  ْ فمن اضُ ﴿بعند الذ ِ َ ر فأكله )٨( أجلأتهأي ﴾ َ يء مما ذ رورة إىل أكل  ك ا ش ٍغ ْ  باغ﴿لض ََ َوال ﴿ع خارج   املسلمني ﴾ َ  
ٍعاد  ق  متع﴾َ ر ع ا يد عليهم  لط ِفَالۤ اثم عَلي ﴿بقط ْ َ َ ْ ِ ٌان اهللا غفور﴿ يف أكله ﴾َ َْ ُ َ ٌرحـيم﴿ ألوليائـه ﴾ ِ  ْ ِ طاعتـه حيـث  بأهـل ﴾﴾۱۷۳ ﴿ 
ع ن ، هلم يف ذلك)٩(سو يء  ق واملكـاس فـال حيـل هلـم أكـل  ره كـاآل ق بهما كل عاص  ي والعادي و رج البا مـ و شـ ب بسف يلح غ خ

ي  وا وعليه الشا و فعذلك ما لم  ب َن الذ يكتمونِا﴿)١٠(يت ْ ُ ُ ْ َ ْيَن ِ ِ ما انزل اهللا من ا ِكتب)١١(   ٰ ْ َ ِ ُ ََ ْ َ ۤ ص املشتمل   نعت حممد   اهللا ﴾َ ع
                                                

أشار به إىل دفع ما يقال إن طلب الشكر مطلقا يقتضي أن يكـون الزمـا يف مطلـق الـرزق مـع أن      ] على ما أحل لكم [: قوله  )١(
  ]علمية. [والقرينة على تقدير هذا القيد طلب الشكر، كر بل يستوجب االستغفاراحلرام ال يستوجب الش

إن صح أنكم ختصونه بالعبادة وتقرون أنه موىل النعم فإن عبادته تعاىل ال تتم إال بالشكر ] إن كنتم إياه تعبدون [:قوله  )٢(
 )ويبيضا. (فاملعلق بفعل العبادة هو األمر بالشكر إلمتامه وهو عدم عند عدمه

 )"صاوي". (احلصر إضايف] إخل... إمنا حرم [:قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إىل أن احلرمة ال يتعلق باألعيان ألن األحكام الشرعية من صفات فعل املكلف] أكلها[: قوله  )٤(
 )ك، "صاوي". ( فهو ميتة أبني بضم اهلمزة وكسر املوحدة العضو الذي قطع من حي وفصل منه]من حي نيِبما أُ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل دفع ما يرد بالكبد والطحال] املسفوح[: قوله  )٦(
أي قد مسي الشيء باسم صاحبه ولذلك يقال استهل املولود مبعىن صاح عند الوالدة ] واإلهالل رفع الصوت [:قوله  )٧(

 ألنه ؛ كما هو الرسم يف زماننا حالل طيبومسي اهلالل بذلك لرفع الصوت عند رؤيته واعلم أن البقرة املنذورة لألولياء
 )تفسريات أمحدية. (مل يذكر اسم غري اهللا عليها وقت الذبح وإن كانوا ينذروا له

  ]علمية. []١٧٣: البقرة[﴾فَمِن اضطُرإشارة إىل وجه صيغة اهول يف ﴿] أَلْجأَته[: قوله  )٨(
  ]علمية. [لرحمإشارة إىل دليل الغفران وا] حيث وسع[: قوله  )٩(
أي فمذهب الشافعي قدس سره العزيز أن العاصي بسفره ال يأكل من امليتة إال إن تاب وأما ] وعليه الشافعي [:قوله  )١٠(

 )"صاوي". (رمحهما اهللا تعاىل أن العاصي بسفره له األكل من امليتة وإن مل يتبأيب حنيفة مذهب مالك و
 يف رؤساء اليهود وعلمائهم وذلك أم كانوا يصيبون من سفلتهم اهلدايا واملآكل نزلت] إخل... إن الذين يكتمون [:قوله  )١١(

وكانوا يرجون أن النيب املبعوث منهم فلما بعث نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من غريهم خافوا على ذهاب مآكلهم 
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ـة ?  بالذكر مع حرمة سائر ? ك١٢. من قوله أو دما مسفوحا ? ك١٢. أي من امليت
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ود  ثمنا قليال﴿ليهعليه و سلم وهم ا ًو ش  ون ب   ْْ ِ َ ً َ َ ٖ ِ َ ْ ُ َ َ ن الدنيا يأخذونه بدله)١(﴾َ وته)٢(م  وف  رونه  ن سفلتهم فال  ف  خ يظه  )٣(م
ْما يا﴿عليهم  َ ن م  اال النارَ َ لون    بطو َ  ِ ْ ِ ِ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ُوال ي لم م اهللا ﴿هلم   ألا مآ)٤(﴾ُ ُ ُ ُ  َ ُ َ ِ يوم القيمة)٥(َ َ ٰ ِ ْ َ ْ ْوال يزكي م﴿)٦( غضبا عليهم ﴾َ ِْ  َ ُ َ َ﴾ 

وب  س الذ ن د نرهم  ن م ٌول م عذاب اليم﴿يطه ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ و النار﴾﴾۱۷۴ ﴿)٧(َ ُالذ اش  وا ﴿ .ه مؤلم  َ َ ْ ْين ِ ٰالضلَلة بال دي  ُ ْ َِ ٰ  أخذوها ﴾ 
ِوالعذاب بالمغِ ة ﴿ يف الدنيا )٨(بدله َ ْ َ ْ َ ِْ َ َ وا ﴾َ و لم  رة  يكتم املعدة هلم يف اآل ل ۤفما ﴿)٩(خ َ ْاص   م َ ُ ََ ْ  ما أشد أي ﴾﴾۱۷۵ ﴿َ  ع َ  النارِ)١٠(َ

                                                
ِإنَّ الَِّذين ﴿: موها فأنزل اهللا تعاىلوزوال رياستهم فعمدوا إىل صفة سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فكت

 أي يف الكتاب من صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ونعته ووقت ]١٧٤: البقرة [إخل... ﴾يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه ِمن الِْكتاِب
 )خازن. (نبوته هذا قول املفسرين

الدراملختار مع "ويف )  للسيوطي"اإلكليل". (رمي أخذ األجرة على اإلفتاءفيه حت .اآلية ]قَِليلًا ثَمنا ِبِه ويشترونَ[ :قوله  )١(
فإنه ) قدر ما جيوز لغريه كاملفيت(واحملاضر والسجالت ) يستحق القاضي األجر على كتب الوثائق: ("تنويراألبصار

ومع هذا الكف أوىل احتزازا ، الواجب عليه اجلواب باللسان دون الكتابة بالبنان ألن ؛يستحق أجر املثل على كتابة الفتوى
 )كتاب اإلجارة،الدراملختار( .عن القيل والقال وصيانة ملاء الوجه عن االبتذال

أشار بزيادة هذا الكالم إىل أن املراد كتمام بأنفسهم هلذا الغـرض الـدِني ولـيس املـراد أن الـسفلة             ] يأخذونه بدله [: قوله  )٢(
  ]علمية. [مد صلى اهللا عليه وسلم بقرينة املقامقالوا هلم خذوا املال واكتموا وصف حم

  )"صاوي". (أي األمر الدنيوي عليهم] خوف فوته[: قوله  )٣(
. أي مأواه وعاقبة أمره ففيه جماز¼ ألا مآله½: أي سببها كما يشري له قول املفسر عليه الرمحة] إال النار [:قوله  )٤(

 )"صاوي"(
 )"مجل"، "صاوي". (رضا بل يكلمهم كالم غضبأي كالم ] وال يكلمهم اهللا[: قوله  )٥(
. إشارة إىل أنه استعارة عن الغضب ألن عادة امللوك أم عند الغضب يعرضون عن املغضوب عليه] غضبا عليهم: [قوله  )٦(

 )"مجل"(
طهارة اهللا هلم هذا بيان حاهلم يف اآلخرة وهو عدم كالم اهللا هلم املترتب على كتمام وعدم ] وهلم عذاب أليم: [قوله  )٧(

 )"صاوي". (املترتب على اشترائهم مثنا قليال والعذاب األليم املترتب على أكلهم سبب النار
أشار به إىل أن املراد من االشتراء املبادلة ال حقيقـة االشـتراء كمـا هـو ظـاهر فـال يـرد أن االشـتراء                   ] أخذوها بدله [: قوله  )٨(

  ]علمية. [منهاوالضاللة واهلدى ليسا ، يتحقق يف األعيان
 )"صاوي". (جواا حمذوف تقديره ما اشتروا العذاب باملغفرة] لو مل يكتموا[: قوله  )٩(
واملعىن أي شيء أصربهم ، نكرة تامة مبتدأ واجلملة بعدها يف حمل رفع خرب¼ ما½األحسن أن ] إخل... فما أصربهم[: قوله  )١٠(

 )، مدارك"صاوي". (على النار

 ١٢. أي بدل الكتمان ?

 ك١٢. بالتحريك مجع سافل وهو األدىن =

  ك١٢. أي النعت ?

 أي ألجل خوف=

هم 
 علي

ثمن
ت ال

فو
 .

ك١٢
 

 ك١٢. بفتح النون أي وسخها =

  ١٢. صفة للمغفرة =

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
ـن

ماله
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و تعج)١(صربهم ن غـري مبـاالة وإال فـأي صـرب )٢(ب للمـؤمننييه و وجباـا  ن ارتكـابهم  مـ  م َذلـ ﴿. )٣(هلـممـ ِ  الـذي ﴾ ٰ
ر َ بان﴿من أكلهم النار وما بعده  )٤(كذ َاهللا نزل ا ِكتب﴿ بسبب أن ﴾ِ َٰ ْ  َ َ  بـالحق)٥(َ ْ وا فيـه﴾ِ ق بـ ل فـا ختلف   حيـث )٦(متعلـ

روا ببعضه بكتمه  وا ببعضه و كفآ ِو ان الذ اختَلفوا    ا ِكتب﴿من ِٰ ْ ْْ ُ َ َْ ين ِ   ِ ر﴾َ ود وقيل ا ك بذلك وهم ا ملش رآن ليه لقون يف ا
ر وبعضهم كهانة  ر وبعضهم  سححيث قال بعضهم  َِ ل   شقاق﴿شع ِ ْ ٍ ِعيد﴿ خالف ﴾ َ ْ ق ﴾﴾۱۷۶ ﴿َ ن ا حل  ِليس الب ﴿.ع ْ َ ْ ْان )٧(ر  ـَ َ

ْتولوا وجو كم  ُ َ ْ ُْ ُ  َ ِقبل الم ق والمغرب﴾ يف الصالة ﴿ُ ِ ْ َِ َْ َْ ِ ْ َ َ وا ذلك ﴿ِ ود والنصارى حيث ز زل ردا   ا عم﴾  ليه ع ٰو كِن ن ِ البَ  ذا أي﴾  ر ـْ
رئ )٨(الرب ِمن  من باهللا﴿ّ البارأيفتح الباء بق و ِ َ َ ِ واليوم اال )٩(َْ ِ ٰ ْ ِ ْ َ ْ ِ و المل كة و ا كِتب)١٠(َ ٰ ْ َ َِ َ ِ َ ْ﴾..............................  

                                                
  ]علمية. [ صيغة التعجب ال حقيقة االستفهام ألنه ال خيفى على اهللا تعاىل شيء¼ما أصرب½إشارة إىل أن ] صربهمما أشد [: قوله  )١(
جواب عن سؤال مقدر حاصله أن التعجب هو استعظام شيء خفي سببه وذلك مستحيل ] وهو تعجيب للمؤمنني[: قوله  )٢(

 بأن التعجب واقع من املؤمنني فاملعىن تعجبوا أيها املؤمنون من على اهللا سبحانه وتعاىل ألنه ال خيفى عليه خافية فأجاب
 )"صاوي". (صرب هؤالء على موجبات النار اليت من مجلتها الكتمان وأخذهم الثمن القليل وغري ذلك من غري مباالة

نه ليس ألحد صرب على  أل؛أي وإال نقدر موجبات بل لو أبقينا الكالم على ظاهره فال يصح ذلك] وإال فأي صربهلم [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (ذات النار

أي وهو أمور ستة أكلهم سبب النار وعدم كالم اهللا وعدم تزكيته هلم والعذاب األليم واشتراءهم ] الذي ذكر [:قوله  )٤(
 )"صاوي". (الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة

 )"صاوي". (يف الكتاب الثاينأي التوراة باتفاق املفسرين وإمنا اخلالف ] نزل الكتاب [:قوله  )٥(
فالـسبب يف احلقيقـة اخـتالفهم ال الترتيـل     ، إشارة إىل أن يف اآلية حذفا ليظهر كوـا سـببا ملـا قبلـها              ] فاختلفوا فيه [: قوله  )٦(

  ]علمية. [باحلق
 )داركصاوي، م. (امسها لكونه يف تأويل املصدر¼ أن تولوا½منصوب على أنه خرب مقدم و¼ الرب½] الرب [:قوله  )٧(
زيد ½إشارة إىل أن من اتصف ذه اخلصال يسمى بارا ال برا وباجلملة يقال فيه ما قيل يف ¼ ذا½قدر ] أي ذا الرب[:قوله  )٨(

 )صاوي. (نقلت كسرة الراء إىل الباء مث أدغمت إحدى الراءين يف األخرى¼ برر½اسم فاعل أصله ¼ برا½وقيل إن ¼ عدل
 )صاوي، روح. ( بقلبه ونطق بلسانه أن اهللا جيب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقصأي صدق] من آمن باهللا [:قوله  )٩(
أي ما يتعلق به من احلشر والنشر والصراط وامليزان واجلنة والنار وما فيهما من الثواب ] إخل... واليوم اآلخر[: قوله  )١٠(

أجسامهم نورانية . بشر وال أوالد اهللا سبحانهناث وال إأي بأم عباد مكرمون ليسوا بذكور وال ¼ واملالئكة½. والعقاب
أي املرتلة من عند اهللا على أنبيائه عليهم ¼ أي الكتب½وقوله ] التحرمي[ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾﴿

عده ووعيده مجيعا بأم املبعوثون إىل خلقه والقائمون حبقه والصادقون عنه يف أمره ويه وو¼ والنبيني½، الصالة والسالم
 )صاوي، روح البيان. (وأخباره من غري تفرقة بني أحد منهم

 يشري إىل تقدير اجلملة بداللة ?

 ١٢. أي التوراة ?  ۣ  ۣ

 ١٢. أي باإلميان بالبعض والكفر بالبعض =

ربع
 ال

اق 
لسب

ا
 .

 ع ك١٢
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َو النب ٖ ۚ ﴿)١( الكتبأي ّ ِ َ و    َ  ٰالمال ع  َ َ َ َ ٖحب    ﴿)٢(مع ﴾ْ ٰذوي ال ب له ﴿)٣(﴾ُ ْ ُ َْ رابـةيـِ َو ال ت  و المسِك ْ  و ابن   ﴿)٤(لق﴾ ا ْ َ َ ََ ٰ َ ْ ْٰ ٰ َ
ِالس يل ْ ِ ر ﴿  َوالساÒِل ْ  ف﴾ املسا ِ  ٓ ِو   ﴾ الطالبني ﴿ َ ِالرقاب﴾ فك ﴿َ َ رى ﴿  َوا س﴾ املكاتبني واأل َقام الصلوة و تَ َ َ  ٰ َ َي الزكوةـَ ٰ   ﴾

روضة وع،ملفا ْوالموفون  ع د م  اذا ع دوا ﴿.لتط وما قبله يف ا َُ ٰ ََ ِِ ْ ِ ْ َِ ُْ ُْ ْ َوالص   ﴿)٥(﴾ اهللا أو الناسَ ْينِ ِ ِ    ﴿)٦(ع﴾ نصب   املدح َ 
ِالباساء ٓ َ َْ ر ْ ِوال اء﴿)٧(لفق﴾ شدة ا ٓ رض ﴿   ِوح ْ  الباس مل﴾ ا َْ َ ْ ِ ون قتال يف سبيل اهللا ﴿﴾ وقت شدة الَ و و ف﴾ ا صـ مل
ر ْالذ صـدقوا﴿)٨(كمبا ذ ُ َْ َ يَن ِ َو   ـم المتقـونميـام أو ادعـاء الـرب ﴿إ﴾ يف   ْ ُ  ُ ْ ُ َياي ـا الـذ  منـوا كتـب اهللا ﴿)٩(﴾﴾۱۷۷ ﴿َ ِ ُ ْ ُ َ ْيَن ِ  َ  َ   ﴾
ُعَليكم القصاص ﴿)١٠(فرض َ ِْ ْ ُ ُ ٰ   القت  ﴾ املماثلة ﴿َ ْ َ ْ ُ ال ال ﴿﴾ وصفا وفعِ ُ بال ﴾ يقتل ﴿ْ ْ ُوالعبد  وال يقتل بالعبد ﴿)١١(﴾ِ ْ َ ْ َ

                                                
 إىل أن املراد بالكتاب جنس الكُتب اإلهلية من حيث االستغراق ألن الرب هو اإلميان جبميع الكتبإشارة ] أي الكُتب[: قوله  )١(

 ال التـوراة فقـط كمـا يتـوهم مـن أن اخلطـاب لليهـود لعـدم         ¼أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله½: كما ورد يف احلديث  
  ]علمية. [القرينة املخصصة هلا

  ]علمية. [للمصاحبة بينهما¼ مع½مبعىن ¼ على ½أشار به إىل أن] َمع[: قوله  )٢(
 )"اإلكليل". (يدل على أن أفضل الصدقة ما كان يف حال الصحة] على حبه [:قوله  )٣(
أي فإعطاء األقارب مقدم؛ ألن فيه قربتني الصدقة وصلة الرحم كما رواه البخاري قال عليه الصالة والسالم ] القرابة[: قوله  )٤(

 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (¼صدقة وصلة، كني صدقة وعلى ذوي رمحك اثنتانصدقتك على املس½
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد بالعهد هاهنا عام شامل للعهد مع اهللا تعاىل أو مع الناس بقرينة حذف املفعول] اهللا أو الناس[: قوله  )٥(
وخصهم بالذكر ألن الصرب يزين العبادة وتركه ¼ دح الصابرينوأم½أي بفعل حمذوف تقديره ] نصب على املدح[: قوله  )٦(

 )"صاوي"، "مدارك". (يشنيها
أشار به إىل أنه من بؤس وهو الشدة يف الفقر ال من البأس وهو شدة يف احلرب والضرب بقرينـة الـسياق     ] شدة الفقر [: قوله  )٧(

  ]علمية. [والبيان يف اللسان
ر به إىل أن اسم اإلشارة هاهنا كإعـادة املوصـوف بـصفات مـذكورة وهـو أبلـغ مـن أن         أشا] املوصوفون مبا ذكر  [: قوله  )٨(

  ]علمية. [يستأنف بإعادة اسم املوصوف وحده وهلذا ذكر سبحانه وتعاىل اسم اإلشارة موضع الضمري
لضمري لإلشارة إىل عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير اإلشارة لزيادة تنويه شأم وتوسيط ا] وأولئك هم املتقون [:قوله  )٩(

 )"بيضاوي"، "روح البيان". (¼من عمل ذه اآلية فقد استكمل اإلميان½: احنصار التقوى فيهم قال صلى اهللا عليه وسلم
  ]علمية. [¼على½أشار به إىل أن الكتابة كناية عن اإللزام بقرينة كلمة ] فرض[: قوله  )١٠(
ال جيري القصاص إال بني احلرين وبني العبدين وبني األنثيني بل يفيد شرع ال يفيد احلصر البتة بأن ] احلر باحلر[: قوله  )١١(

كُِتب علَيكُم ﴿: القصاص يف القتلى بني املذكورين من غري أن يكون فيه داللة على سائر األقسام فإن قوله تعاىل

Å 

2   
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 ك١٢. مسي به ملالزمة السبيل?

  كما١٢. يعين وآتى املال ?

  ك١٢. فال تكرار =

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
ن

ٓ  وـ َِك اُول ُٰ
ٓ َِك اُول ٰ
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ٰبالعبد واالن   باالن   ْٰ ُْ ْ ُ ْ ِِ َِ ْ َ و عبـدا )١(﴾ وبينت السنةْ ن فـال يقتـل مـسلم و ر يقتل بها وأنـه تعتـرب املماثلـة يف الـد لـ أن الذ ي ك
را ﴿ و  ر و حبكا ل ِفمـن عفـف َُ ْ ٗي لـ ـَ َ ن القـاتلني ﴿َ ْمـنمـ﴾  ْاخيـ﴾ دم ﴿ ِ ِ ول ﴿ِ َ ٌيءـَشـملقتـ﴾ ا رك القـصاص منـهْ  ،تـ﴾ بـأن 

يء½وتنكري ر أخيـه ¼ش  ورثة ويف ذ ض ا ن  ن بعضه و و  وط القصاص با ك يفيد  ل م ع لعف و وإيـذان تبعسق لعفـعطـف داع إىل ا
ع أ ُبأن القتل ال  ولة واخلـرب ﴿¼نَم½ة اإلميان وخّويقط و رطية أو  ص مبتدأ  م َ فاتبـاعش  فعـل العـايف اتبـاع للقاتـل أي﴾  َ 

ِبالمعروف﴿ ْْ ُ ْ َ ويل ،﴾ بأن يطالبه بالدية بال عنف ِ و أحـد  واجب أحـدمها و و يفيد أن ا رتيب االتباع   ا قـ و هـ ل لعف ع ت
واجب القصاص ي والثاين ا لالشا يء،فع و عفا ولـم يـسمها فـال  شـ والدية بدل عنه  ح،فل ٌ اداء عـ ﴾   القاتـل ﴿َ و ﴿.جـ ور ٓ َ َ﴾ 

ِالي  لدية ﴿ل ْ َ وارث أي﴾  ِ و ا لالعايف و ٍ باحسان ﴿ه َ ْ ِ ْخبـ وال  لْطـَ ﴾ بـال مِ َذلـ   ﴿ سَ ِ واز القـصاص  ٰ ن  ور  جـ﴾ احلكـم املـذ مـ ك
و عنه   الدية ﴿ عوا ٌتخفيف لعف ْ ِ ْ ْمن ربكم  ﴿)٢( ﴾ تسهيلَ ُْ َورحمٌة  ﴾ عليكم ﴿    ْ َ ع يف ذلـك َ ِ ولـم حيـت)٣(سـ﴾ بكم حيـث و م ّ

ود القصاص و  النصارى الدي عواحدا منهما كما حتم   ا ليه ٰفمن اعتدي ة ﴿ع َ ْ ِ َ َ عد ذلـ   بأن قتله ﴿َ ﴾ ظلم القاتلَ َِ ٰ َ ْ ﴾ 
و ﴿أي ٌ فَل  عذاب اليملعف ا ْ ِ َ ٌ َ َ ٗ رة بالنار﴾۱۷۸﴿ َ   .......................................................خ ﴾ مؤلم يف اآل

                                                
ختصيص لبعض جزئيات تلك اجلملة ¼ احلر باحلر½: مجلة مستقلة بنفسها وقوله] ١٧٨: البقرة[﴾الِْقصاص ِفي الْقَتلَى

بالذكر وختصيص بعض جزئيات اجلملة املستقلة بالذكر ال مينع ثبوت احلكم لسائر اجلزئيات بل ذلك التخصيص 
ميكن أن يكون لفائدة سوى نفي احلكم عن سائر الصور وهي إبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية من أم كانوا يقتلون 

القاتل بالعبد املقتول واألنثى القاتلة باألنثى املقتولة وليس فيه نفي جريان القصاص بني احلر بالعبد منهم احلر من قبيلة 
 رضي اهللا عنهما يقتالن احلر بالعبد حنيفة أبووالثوري و، والعبد والذكر واألنثى بل فيه منع عن التعدي إىل غري القاتل

فإن شريعة من ] ٤٥: املائدة[﴾ا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس﴿وكَتبن: واملؤمن بالكافر ويستدالن بعموم قوله تعاىل
املسلمون ½ومبا روي ، قبلنا إذا قصت علينا يف القرآن من غري داللة على نسخها فالعمل ا واجب على أا شريعة لنا

وبأن القصاص يعتمد املساواة يف العصمة وبأن التفاضل يف النفس غري معترب بدليل قتل اجلماعة بالواحد .¼تتكافأ دماءهم
.  رضي اهللا عنهما ال يقتالن احلر بالعبد وال املؤمن بالكافرالشافعي ومالكو، وهي بالدين أو بالدار ومها ِسيان فيهما

 )"مدارك"، "روح البيان"(
حاصـل الـدفع أن   . لعـدم املماثلـة وصـفا   أشار به إىل دفع ما يقال إنه ينبغي أن ال يقتل الرجـل بـاألنثى       ] بينت السنة [: قوله  )١(

  ]علمية. [¼أنه صلى اهللا عليه وسلم قتل يهوديا بإمرأة½األمر كما قلت لكن أوجبناه بالسنة ملا يف الصحيحني 
  ]علمية. [أشار به إىل ااز بإرادة الزم معناه ألن اخلفة يف األصل ضد الثقل] تسهيل[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ به إىل دفع ما يقال إنه ال ختفيف يف القصاص ووجه الدفع أن فيه توسيعاأشار] وسع يف ذلك[: قوله  )٣(

  ١٢. ند الشافعي ع?

  ١٢. كان الكافر =

  ك١٢. مهلة ?

  ك١٢. بال نقصان=

  ك١٢. فقط ومل يكن فيهم الدية?  ١٢. أي ألزم?

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
ـن

اتل
 الق
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ٌوَ كم    القصاص حيوة  أو يف الدنيا بالقتل ﴿ ِٰ َ َْ ِ ِْ ُ ِياو   االلباب  ﴿)٢(عظـيم بقاء أي  )١(﴾َ َۤ ْ َ ْ ِ ول ُ إذا علـم  ألن القاتـل ؛لعقـ﴾ ذوي ا
رعُأنه ي ن أراد قتلـه  فـشقتل ارتدع فأحيا نفـسه و ْ لعلكـم تتقـو ﴿)٣(مـ ُ  َ ْ ُ  َ و )٤( ﴾﴾۱۷۹﴿ َن َ َ القتـل خمافـة ا َ كتـب ﴿دلقـ ِ رض  ُ فـ﴾ 
ْعَليكم﴿ ُْ ُ  اذا ح  احدكم الموت)٥(َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ﴾ ..........................................................................  

                                                
هو كالم يف غاية الفصاحة والبالغة من حيث جعل الشيء حمل ضده فإن ضدية شيء ] ولكم يف القصاص حيوة[: قوله  )١(

 ضد هلا وقد جعل ظرفا هلا تشبيها له آلخر تستلزم أن يكون حتقق أحدمها رافعا لآلخر والقصاص الستلزامه ارتفاع احلياة
بالظرف احلقيقي من حيث أن املظروف إذا حواه الظرف ال يصيبه ما خيل به ويفسده وال هو يتفرق ويتالشي بنفسه 
كذلك القصاص حيمى احلياة من اآلفات فكان من هذا الوجه مبرتلة الظرف هلا وال شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده 

 )"روح البيان". (ية احلسن والغرابة اليت هي من نكات البالغة وطرقهااعتبار لطيف يف غا
إشارة إىل أن التنكري للتعظيم الشتماله على حياة نفسني؛ ألن مـن يعلـم أن القاتـل يقـتص منـه مينـع مـن         ] بقاء عظيم [: قوله  )٢(

ولكـم يف  ½ إىل أن املضاف مقـدر إذ التقـدير   وإشارة¼ بقاء عظيم½دليل لقوله ¼ إخل... ألن القاتل إذا علم½فقوله ، إرادة القتل 
  ]علمية. [¼علم القصاص حياة

متعلـق ـذا   ] ٢١: البقـرة [إخل ...  ﴾لَعلَّكُـم إىل وجه مشروعية القصاص وإىل أن قوله ﴿، أشار به إىل أمرين  ] فشرع[: قوله  )٣(
  ]علمية. [املقدر

ة على القصاص واحلكم به واإلذعان أو تتقون عن القتل خمافة تعملون عمل أهل التقوى يف احملافظ] لعلكم تتقون[: قوله  )٤(
واعلم أن الذنوب على ثالثة أوجه؛ األول فيما بني العبد وبني اهللا تعاىل كالزىن واللواطة والغيبة والبهتان ما مل يبلغ . القَود

ذلك إذا زىن بامرأة وهلا زوج فلم جيعله إىل من ته واغتابه فإذا بلغه وجعله يف حل وتاب املذنب فنرجوا أن اهللا يغفرله وك
ذلك الرجل يف حل ال يغفرله؛ ألن خصمه اآلدمي فإذا تاب وجعله يف حل فإنه يغفرله ويكتفى حبل منه وال يذكر الزىن بأن 
قال كل حق يل عليك فقد جعلتك يف حل منه ومن كل خصومة بيين وبينك وهذا صلح باملعلوم على اهول وذلك 

هلذه األمة ألن األمم السالفة مامل يذكر الذنب ال يغفرهلم والثاين فيما بينه وبني عباد اهللا وهو أن يغصب جائز كرامة 
أمواهلم أو يضر م أو يشتمهم أو يقتلهم فإن التوبة ال تكفيه إال أن يرضى عنه خصمه أو جيتهد يف األعمال الصاحلة حىت 

لعبد وكان عليه حقوق العباد فعليه أن يردها إىل أرباا وإن عجز عن إيصاهلا وأراد يوفق اهللا بينهما يوم القيامة فإنه إذا تاب ا
اهللا عزوجل مغفرته يقول خلصمه يوم القيامة ارفع رأسك فريفع فريى قصورا عالية فيقول يا رب ملن هذه فيقول اهللا تعاىل 

ىل خذ يد أخيك واذهبا إىل اجلنة والثالث ذنب أنت قادر عليها فإن مثنها عفوك عن أخيك فيقول قد عفوت فيقول اهللا تعا
فيما بينه وبني أعمال اهللا وهو أن يترك الصالة والصوم والزكاة واحلج فإن التوبة ال تكفيه مامل يقض الصالة وغريها ألن 

 )"روح البيان". (شرط التوبة أن يؤدي ما ترك فإذا مل يؤد فكأنه مل يتب
 )"اإلكليل" (.أو مندوبة لقوله باملعروف،وحقا،كتب:لف العلماء هل الوصية واجبة لقوله اخت]علَيكُم كُِتب[ :قوله  )٥(

  ك١٢. العظم مستفاد من التنكري=
  ك١٢. أي امتنع عن قتل غريه?
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ْان ﴿ )١( أسبابهأي  َ ترک خ ْ ِ َ َ ماال ا َۨ ة ﴿)٢(﴾  ُالوصي  ِ َ وع  ْ ر ف﴾  ق¼)٣(كتب½ـبم رفيـة ¼إذا½ـب  متعل و عـودال   ،ظ إن كانت 
واب  رطية و جوابها إن كانت  ش وص ﴿أي¼ )٤(إن½ج ِللوالد واال ب ْ  بالمعروف فلي  ْْ ُ ْ َ ِ َِ َ ْ ْ َِ َ ْين َْ ِ زيد   َِ ع﴾ بالعدل بأن ال  ي

ا ل الغين ﴿ّلث وال يفضُالث ون اجلملة )٥( ﴾ مصدر مؤكدَحق  ْ  ﴿قبلهملضم  ِع َ  المتق   ُ ْ وخ بآية )٦( وهذا،َ﴾ اهللا﴾۱۸۰ ﴿َ َ منس 
ٗفمن بدل   ﴿.رمذيـلت رواه ا¼لوارث ال وصية ½: املرياث وحبديث  َ  َ  َ ي﴿)٧( اإليصاءأي﴾  َ ن شاهد وو ص  ٗ عد ما سمع م ََ َِ َ ْ َ ﴾ 

ٗفانما اثم   ﴿)٨(علمه ُ ْ  ِ ۤ َ ِ َ﴾ ....................................................................................  
                                                

أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف واملراد بأسبابه عالماته كاألمراض الشديدة واجلراحات اليت ] أسبابه[: قوله  )١(
 )"صاوي". (يظن منها املوت عادة

على أن الوصية تستحب يف مال ¼ خريا½ ألن اخلري يقع يف القرآن على وجوه ونبه بتسميته فسر اخلري باملال] ًماال [:قوله  )٢(
 )"كرخي". (طيب

وكأنه ¼ عليكم½وقيل إنه مستأنف استئنافا بيانيا ونائب الفاعل ¼ خريا½فعلى هذا ال يصح الوقف على ] مرفوع بكتب [:قوله  )٣(
و الوصية والوصية تربع مضاف ملا بعد املوت فهي مصدر أو امسه قيل ما املكتوب على أحدنا إذا حضره املوت فقيل ه

أي حمضة غري مضمنة معىن الشرط أي كتب عليكم أن ¼ إن كانت ظرفية½: أي العامل فيها وقوله¼ ومتعلق بإذا½: وقوله
ان أي ظرفية متضمنة معىن الشرط فيكون قد اجتمع شرط¼ إن كانت شرطية½: يوصى أحدكم وقت حضور املوت وقوله

بيان ¼ أي فليوص½: فقوله، وجواب كل حمذوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير احملذوف فيهما مضارع مقرون بالم األمر
 )"صاوي"، "مجل". (¼إن½وجواب ¼ إذا½لكل من جواب 

 )"صاوي". (¼إن½باجلر أي ودال على جواب ] ¼إن½وجواب [: قوله  )٤(
واستشكل بأن املصدر املؤكد ¼ زيد أبوك عطوفا½على حد ¼ كتب½: هأي حيث صدر بقول] إخل... مصدر مؤكد [:قوله  )٥(

فاألحسن أن جيعل مصدرا مبنيا للنوع إال أن يقال يتوسع يف الظروف ¼ على املتقني½: ال يعمل مع أنه عامل يف قوله
 )"مجل"، "صاوي". (وارورات ما ال يتوسع يف غريها ألنه يكتفى فيها بأي عامل ولو ضعيفا

ال وصية ½أي كون من حضره املوت وله مال حقت عليه الوصية لألقربني منسوخ بآية املواريث وحبديث ] وهذا[: لهقو  )٦(
. واآلية تبني ذلك¼ إن اهللا تعاىل أعطى كل ذي حق حقه½أي مبجموعهما مبعىن أن النسخ ثبت باحلديث إذ صدره ¼ لوارث

 )"كرخي"(
وتبديل كل منهما ¼ من½بيان لـ¼ إخل... ِمن شاهد½: وقوله، ة اليت هي التربع املتقدمأي املعرب عنه بالوصي] اإليصاء [:قوله  )٧(

مل يوص أصال أو أوصى بعبد وقد : إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنقص فيها أو بتبديل صفتها أو غري ذلك كأن يقول
 )"مجل". (أوصى باثنني أو أوصى بثوب خلق وقد أوصى جبديد

فيه إشارة إىل أن سماع الوصي من املوصي ليس بشرط بـل الـشرط الوصـول إليـه وعلمـه يقينـا سـواء كـان                 ] علمه[: قوله  )٨(

Å 

2   

  

  ك١٢. وتذكري فعلها للفصل=

  ك١٢. والتقدير إذا حضر أحدكم املوت فليوص=

  ك١٢. إذا كانت له ورثة=
  ك١٢. أول الوصية باإليصاء ليصح تذكري الضمري?

َ
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ٗع َ  الذ يبدلون   ﴿)١( االيصاء املبدلأي َ َْ ُ  َ ُ ْين ِ ر ﴾ فيه َ  ر ﴿)٢(هإقامة الظا ٌان اهللا سميع ملضم مقام ا ْ ِ َ َ ي ﴿ ِ  و ول ا ص﴾  مل ٌعليم لق ْ ِ َ 
ي فمجاز عليه﴾۱۸۱﴿ و ص ﴾ بفعل ا َفمن خاف  ﴿.)٣(ل َ ْ َ ٍ من موص)٤(َ ْ  ْ ًجنفا ﴿)٦(  خمففا ومثقال )٥(﴾ِ َ ق خطأ َ ن ا حل﴾ ميال   )٨()٧(ع
ًاو اثما ﴿ ْ ِ ْ زيادة   ّ﴾ بأن تعم َ عد ذلك با صُالثل ْفاصَلح ب ن م ﴿)٩( غين مـثال ختصيلث أو  ُ َ ْ َ َْ و  لـه  ََ ي وا و ملـ﴾ بـني ا صـ مل

ر بالعدل ﴿ ِفَالۤ اثم عَلي  مباأل ْ َ َ ْ ِ ٌان اهللا غفور رحيم  ﴾ يف ذلك ﴿َ ْ ِ   ٌ َْ ُ َ َ ياي ا الذ  منوا كتب ﴿.﴾﴾۱۸۲ ﴿ِ ِ ُ ْ ُ َ ْيَن ِ  َ  َ رض ﴿   ُعَليكم الصيام  ف﴾  َ  ُ ُ ْ َ)١٠( 
ْيَنكما كتب ع َ  الذ  ِ  َ َ ِ ُ َ ْمن قبلكمَ ْ ُْ ِ َ ن األمم ِ َلعلكم تتقون  ﴿)١١(م﴾  ْ ُ  َ ْ ُ  َ َ﴿ ۱۸۳﴾﴾.............................................  

                                                
  ]علمية. [بالسماع من املوصي أو بطريق أخرى

 )"مجل". (أي أو التبديل ولو عرب به لكان أظهر] اإليصاء املبدل [:قوله  )١(
 )"صاوي". (ولو راعى لفظها لقال على الذي بدله ولو اضمر لقال عليه¼ من½ىن أي مع مراعاة مع] إخل... فيه إقامة الظاهر [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان ما هو املرتب على القول والفعل] فمجاٍز عليه[: قوله  )٣(
نه فهو من أي علم وهو جماز والعالقة بينهما هو أن اإلنسان ال خياف شيئا حىت يعلم أنه مما خياف م] فمن خاف [:قوله  )٤(

: البقرة[﴾﴿ِإالَّ أَن يخافَا أَالَّ يِقيما حدود اللِّهباب التعبري عن السبب باملسبب ومن جميء اخلوف مبعىن العلم قوله تعاىل 
 )"كرخي"]. (٢٢٩

يكون يف فيها الداللة على جواز االجتهاد والعمل بغالب الظن ألن اخلوف من املَيل .  اآلية]فمن خاف من موص [:قوله  )٥(
 ]علمية)["اإلكليل" (.غالب ظن اخلائف

إشارة إىل اختالف القراءة إيفاء ملا وعده املفسر من بيان اخـتالف القـراءة فـاألوىل لألكثـر والثانيـة          ] خمففا ومثقال [: قوله  )٦(
 الـصاد وفـتح   حلمزة والِكسائي وأيب بكر فقوله خمففا أي بتخفيف الصاد فكان من باب اإلفعـال وقولـه مـثقال أي بتـشديد       

  ]علمية. [الواو فكان من باب التفعيل
 )"صاوي". (باخلطأ ألجل العطف¼ جنفا½قيد ] خطأ[: قوله  )٧(
أشار به إىل أن املراد من اجلنف هاهنا امليـل خطـأً بـإرادة اخلـاص مـن العـام بقرينـة التقابـل                ] ميال عن احلق خطأ   [: قوله  )٨(

  ]علمية. [واإلمث إمنا يكون بالقصدباإلمث ألن اجلنف يف اللغة امليل مطلقا 
يشري إىل أن امليل ال ينحصر يف النوعني املذكورين بل يكون بغري ذلك كتفضيل القريـب الغـري الـوارث علـى             ] مثَال[: قوله  )٩(

  ]علمية. [األقرب
الفجر إىل غروب واصطالحا اإلمساك عن شهويت البطن والفرج يوما كامال من طلوع ، هو لغة اإلمساك] الصيام [:قوله  )١٠(

 )كتب الفقه. (الشمس بنية التقرب إىل اهللا عزوجل
واألمم من لدن آدم عليه الصالة والسالم إىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، من األنبياء عليهم الصالة والسالم] من األمم [:قوله  )١١(

الشيء الشاق إذا عم سهل حتمله وفيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطييب ألنفس املخاطبني فإن الصوم عبادة شاقة و
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وة ر ا ي فإنه  لشهاملعا يكس ي مبدؤها)١(ص ً اياما ﴿.)٢(ه اليت  وا ½ أو ¼الـصيام½﴾ نصب بــَ  مو ٍمعـدودت مقـدرا ﴿¼يـص ٰ ْ ُ ْ  أي ﴾  
ي رمضان كما سيأيت وم و هقالئل أو مؤقتات بعدد  ْفمن  ان منكم ﴿ع وقلله تسهيال   املكلفني )٣(معل ُْ ْ ِ ََ َ وده  َ شه﴾ حني 

ٍمر ضا او ع   س  ﴿ َ ًَ َ ٰ َ ْ ْ ِ ر اأي ﴾   را  لق مسا سف ر ﴿)٤(ر صف وم يف احلالني فأ فطوأجهده ا ٌ فعِدةلص ر ﴿ة ماّ ﴾ فعليه عد َ ٍمن ايام  فط أ  َ ْ  
َاُ  ومها بدله ﴿َ ْيَنوع َ  الذ يص ﴾  ِ  َ ٗ يطيقون ﴿)٥( ﴾ ال َ َ ْ ُ ْ ِ رؤه ﴿ال مرض  أو َ﴾ لكربُ بر   َفديٌة ي ْ ي ِ ْطعام مسكِ ٍْ   ﴿)٦(ه﴾  ِ ُ َ َ)٧( ﴾
و مأي ومه و ُ قدر ما يأكله يف  ه ن غالب ي قُد  ومْوم راءة بإضـافة ،يـت البلـد لكـل  ي للبيـان¼فديـة½قـ ويف   وقيـل )٨(هـ و
وله¼ال½ وم  خ بتعيني ا وم والفدية ثم  ن يف صدر اإلسالم بني ا وا خمري بقغري مقدرة وكا لص نس لص ي ن شهد مـن:ن كم م ﴿

ر فليصمه﴾ ن عباس،لشها خ يف :)٩(ب قال ا ولد فإا باقية بال  وفا   ا رتا  ع إذا أ ر نس إال احلامل وا ل ع خ فط ْفمـن  حقهما ﴿ضمل َ َ
َتطوع  َ ًخ ْ ا َ زيادة   القدَ ع﴾ با وررل َف و  يف الفدية ﴿)١٠(ك املذ ُ وع ﴿أي﴾  َ ْخ ْ  ل ؕ و ان  صوموا لتط ا ُْ ُ َ ْ َ َ ٗ  ٌ ْخي  ﴾ مبتدأ خـربه ﴿َ  ٌرـَ
ْ كم ُ  ﴾..................................................................................................  

                                                
 ")روح البيان"، "صاوي". (ويرغب كل أحد يف إتيانه والظاهر أن التشبيه يف الفرضية ال الكيفية والثواب

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض ½كما قال صلى اهللا عليه وسلم ] فإنه يكسر الشهوة[: قوله  )١(
 .رواه البخاري ومسلم. ¼ن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءللبصر وأحفظ للفرج وم

أشار به إىل بيان علة ملقدر أي وإمنا علل سـبحانه وتعـاىل وجـوب الـصوم باالتقـاء ألن الـصوم الـذي               ] هي مبدؤها [: قوله  )٢(
  ]علمية. [فرض عليكم يكسر الشهوة اليت هي مبدء املعاصي سواء كان شهوة البطن أو شهوة الفرج

 )"مجل". (¼تلك األيام½خربا عن مبتدأ حمذوف وهو ¼ شهر رمضان½: أي يف كالمه حيث جعل قوله] كما سيأيت [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من السفر هاهنا هو السفر الشرعي ألنه هو املبيح] سفر القصر[: قوله  )٤(
  ]لميةع. [¼ال½أشار به إىل أن يف اآلية حذف ] ال[: قوله  )٥(
  ]علمية. [بيان لفدية، خرب ملبتدأ حمذوف¼ طعام½بالتنوين و¼ فدية½أشار بذلك إىل أن ] هي[: قوله  )٦(
 )"روح البيان". (وهي نصف صاع من بر أو صاع من غريه] فدية طعام مسكني [:قوله  )٧(
  ]علمية. [¼خامت حديد½ إىل جنسها كـأشار به إىل بيان نوع اإلضافة فقال وهي للبيان ألن إضافتها] وهي للبيان[: قوله  )٨(
أشار ذا النقل إىل تائيد مذهبه من وجوب الفديـة علـى احلاملـة واملرضـعة إذا أفطرتـا خوفـا علـى        ] قال ابن عباس [: قوله  )٩(

ال واحلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولـديهما أفطرتـا وقـضتا و   : األحنافوعند  . الولد فاآلية بال نسخ يف حقهما     
  ]علمية.[فدية عليهما

  ]علمية. [على املفعول به¼ خريا½أشار به إىل أن التطوع هاهنا مبعىن اللغوي وفيه إمياء إىل أن نصب ] القدر املذكور[: قوله  )١٠(

  ك١٢. ونصف صاع من بر أو صاع من غريه عند أيب حنيفة، أي عند مالك والشافعي=

  مد١٢. أو اخلري خري له=

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

 
0 

 
0 

َ ان كنتم   عَلمون  والفدية ﴿)١(من اإلفطار ْ ُ ْ َْ ُ ْ ُ ْ وه ﴾۱۸۴﴿ ِ َش ر رمضان  ﴿)٣(تلك األيام.)٢(فعل﴾ أنه خري لكم فا َ ََ ُ ْ َ الذي اُنزل )٤(َ ِ ْ  ِ  
ُفي  ال  ن ْ ُ ِْ ِ وظ)٥(﴾ْ وح ا ن ا ملحف  لل ً  دي منه ﴿، إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر)٦(م ن الهاديا، )٧( حال ﴾ُ ِللناس  اللة ﴿ضم    
نت ٍوب   ٰ َ ٰمن ال دي  ﴾ آيات واضحات ﴿َ ُ ْ َ ن األحكام ﴿  ق  م ﴾ مبا يهدي إىل ا ن ﴿َ وحل ِ ال قانم ﴾  َ ْ ُ ق ْ رق بـني ا حلـ ﴾ مبـا  يفـ

َفمن ش د والباطل ﴿ ِ َ ْ َ ر ﴿َ َ منكم الش ر فليصم ؕ ومن  ان مر ضا او ع   س  فعِد حض ﴾  ٍَ َ ًَ َ َ َٰ َْ ْ ُْ ِ َْ َ َ َُ َِ ْ ُ ْْ َة من ايام اُ ُ  َ ٍ  َ ْ رر ٌ  ك ﴾ تقدم مثله و
ن وهم نسخه بتعميم  ملئال  َيريد اهللا بكم الي  وال يريد بكم الع   ﴿)٨( شـهد يت َْ ُْ ُ ُ ُْ ُْ ُِ ُ ِ ُُ َ ُْ ِْ َِ ر)٩(﴾ ُ رض )١٠(لفطـ ولـذا أبـاح لكـم ا ملـ يف ا

ر ىن العلةو ،لسفوا معون ذلك يف  وم عطف عليه ﴿)١١(لك ر با لص أيضا لأل ُو لتكمل م ِِ ْ ُ َ العِدة ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿واَ  ْ  ﴾
                                                

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املفضل عليه بقرينة املقام] من اإلفطار[: قوله  )١(
 )"صاوي". (واب الشرط حمذوفأشار به إىل أن ج] فافعلوه [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (خرب ملبتدأ حمذوف¼ شهر رمضان½قدره إشارة إىل أن ] تلك األيام [:قوله  )٣(
 )"مدارك". (¼الذي أنزل فيه القرآن½خربه  ،مبتدأ] شهر رمضان [:قوله  )٤(
 )"وح البيانر". (وهو اجلمع ألنه جممع علم األولني واآلخرين¼ القرء½القرآن من ] القرآن [:قوله  )٥(
مث نزل به جربيل عليه الصالة والسالم حنو ما يف ثالث وعشرين سنة حسبما تقتضيه املشيئة ] من اللوح احملفوظ [:قوله  )٦(

وقَالَ ﴿: الربانية واحلكمة يف نزوله مفرقا تثبيته يف قلبه وجتديد احلُجج على املعاندين وزيادة إميان للمؤمنني قال تعاىل
كَفَر الَِّذين قِبالْح اكثٍَل ِإلَّا ِجئْنِبم كونأْتلَا يِتيالً ورت اهلْنترو كادِبِه فُؤ تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً ومآنُ جِه الْقُرلَيلَ عزلَا نوا لَو

وقُرآناً ﴿: وقال تعاىل] ٢: األنفال[آياته زادتهم ِإمياناً﴾﴿وِإذَا تِليت علَيِهم : وقال تعاىل] ٣٢/٣٣: الفرقان[﴾وأَحسن تفِْسرياً
 )"روح البيان"، "صاوي"]. (١٠٦: اإلسراء[﴾فَرقْناه ِلتقْرأَه علَى الناِس علَى مكٍْث ونزلْناه تِرتيالً

  ]علمية. [ية الحتياجه إىل احلذفأشار به إىل أنه منصوب على احلالية ال أنه مرفوع على اخلرب] حال[: قوله  )٧(
 )"صاوي". (يعم املسافر وغريه واملريض وغريه¼ من½أي فإن لفظ ] بتعميم من شهد [:قوله  )٨(
 هذا أصل لقاعدة عظيمة يبىن عليها فروع كثرية وهي أن املشقة جتلب ]يريد اهللا بكم اليسر واليريد بكم العسر[ :قوله  )٩(

 وقاعدة قاعدة الضرورات تبيح احملظورات، مس اليت يبين عليها الفقه وحتتها من القواعدالتيسري وهي إحدى القواعد اخل
 ]علمية)["اإلكليل" (.ومن الفروع ما ال حيصى واآلية أصل يف مجيع ذلك، إذا ضاق األمر اتسع

بد ما ال يريده اهللا تعاىل وذلك ألن إشارة إىل رد استدالل املعتزلة ذه اآلية على أنه قد يقع من الع      ] أباح لكم الفطر  [: قوله  )١٠(
املريض واملسافر إذا صاما حىت أجهدمها الصوم فقد فعال خالف ما أراد اهللا تعاىل ألنه أراد اليسر وعدم التعسر يف حقهما مع 

  ]علمية[. أنه مل يقع ووجه الدفع أنه تعاىل ما طلب منا اليسر بل شرع وأباح لنا اليسر فاملراد باإلرادة الشرع واإلباحة
أي فهو علة ألمرين األول جواز الفطر للمريض واملسافر الثاين التوسعة يف القضاء فلم جيب ] إخل... يف معىن العلة [:قوله  )١١(

Å 
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وم رمضان ﴿ّ عدأي َو لتك  وا اهللا صة  ُ  َ ُ ِ ٰ ع   ما  د   ﴾ عند إكماهلا ﴿َ َٰ َ َولعلكـم  ـش ون  ﴿)١(﴾ أرشدكم ملعالم دينـهَ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ َ 
ريـب ربنـا فنناجيـه أم ب)٢( وسأل مجاعة.ع﴾ اهللا   ذلك﴾۱۸۵﴿ ي   اهللا عليه و سلم أ ق ا ص َو اذا  ﴿: عيـد فنناديـه فـ ل لنب ِ َ

ْسال  عِبادي ِ َ ََ َ ٌ ع   فا    يب)٣(َ ْْ ِ ََ ْ  ِ َ ي ﴾   ِاُجيب دعوة الداع اذا دعـان  ﴿)٥( فأخربهم بـذلك )٤(بعلممنهم  َ َ ََ ِ ِ  َ َ ْ ُ ْ  )٦( ﴾ بإنالتـه مـا سـألِ
ِفليستج بوا   ﴿ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ي بالطاعة ﴿ َْ ْوليؤمنوائ﴾ دعا ُ ِ ْ ُ ْ وا   اإلميانَ ع ﴾ يداو َ   لعل م يرشدون  ﴿)٧(م ْ ُ ُ ْ َْ ُ  َ َِ ِ اُحل   ﴿.﴾ يهتدون﴾۱۸۶ ﴿ْ

َُ كم ليَلة الصيام الر فث َ ِ َ  َ ْ َْ ىن اإلفضاءُ ْا    ساÒِكم ﴿)٨(مبع﴾  ُ ٓ َ ِ ٰ ِ﴾ .......................................................  
                                                
 )"صاوي". (زمن معني وال تتابع وال مبادرة

  ]علمية. [ل الثاين بواسطة الالمأشار به إىل أن اهلداية هاهنا مبعىن اإلرشاد وإىل أنه متعد إىل املفعو] ملعامل دينه[: قوله  )١(
اعلم أن هذا السؤال الواقع من الصحابة عليهم الرضوان ال يقتضي جهلهم بالتوحيد ألن اهللا ] إخل... وسأل مجاعة[: قوله  )٢(

فمن ذلك حارت عقوهلم ، تعاىل مرته عن القرب والبعد احلسيين ألما من صفات احلوادث واهللا سبحانه وتعاىل مرته عنها
يف ذلك فمقتضى إحاطته جبميع خلقه وتصرفه فيهم كيف يشاء يوصف بالقرب ومقتضى ترتهه عن صفات احلوادث 
مجيعها يوصف بالبعد ألن صفاته توقيفية فاملسؤول عنه القرب أو البعد املعنويان ال احلسيان وإال لَذَمهم اهللا على ذلك 

 )"صاوي". (ومل يصفهم
وهو عبارة عن ¼ باب اُألنس½وأورد الصوفية هذه اآلية يف ، فيه ترتيهه تعاىل عن املكان. اآلية] وإذا سألك عبادي[ :قوله  )٣(

 ]علمية)["اإلكليل". (روح القرب
إمنا خص املفسر عليه الرمحة العلم بذلك ألنه من صفات اإلحاطة ومن غلبة رمحته تعاىل أنه وصف نفسه ] بعلمي [:قوله  )٤(

 )"صاوي". ( وصفه بالبعد أيضا باالعتبار املتقدم فلو قال فإين بعيد حلصل اليأس من رمحتهبالقرب وإال فمقتضى التوحيد
أي فال بد من إضمار قول بعد فاء اجلزاء ألن القرب ال ¼ إذا½جواب ¼ فإين قريب½أشار به إىل أن ] فأخِبرهم بذلك [:قوله  )٥(

  )"مجل". (يترتب على الشرط إمنا يترتب عليه اإلخبار بالقرب
وهذه اإلجابة وعد من اهللا عزوجل وهو ال يتخلف لكن على . أي ما مل يسأل بإمث أو قطيعة ِرحٍم] بإنالته ما سأل [:قوله  )٦(

دعوة املسلم ال ترد إال إلحدى ثالث إما أن ½: مراده تعاىل ال على مراد الداعي فالدعاء نافع وال خييب فاعله ويف احلديث
 )"روح البيان"، "صاوي"(¼ ما أن يدخر له يف اآلخرة وإما أن يصرف السوء عنه بقدر ما دعايدعو بإمث أو قطيعة رِحٍم وإ

إشارة إىل اجلواب عما يتوهم كيف مجع بني االستجابة واإلميان وأحدمها مغـن عـن اآلخـر    ] يداوموا على اإلميان [: قوله  )٧(
 يكون مستجيبا وقد يقال إنه من قبيل ذكـر اخلـاص بعـد    فإنه ال يكون مستجيبا له تعاىل من ال يكون مؤمنا وال مؤمنا من ال    

  ]علمية. [العام للتنبيه على فضله وشرفه
هو يف األصل أن ال يكون بينك وبني الشيء حائل وليس مرادا هنا بل املراد به هنا إفضاء خاص ] مبعىن اإلفضاء[: قوله  )٨(

إىل ¼ مبعىن اإلفضاء½: وأشار بقوله )"صاوي". (ئكم باجلماعباجلماع ولذا قال املفسر عليه الرمحة مبعىن اإلفضاء إىل نسا
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زل نسخا،باجلماع رب بعد العشاء ﴿)١( ن  ريم األكل وا رميه و لش ملا كان يف صدر اإلسالم    حت حت َ ن  لباس  كم وا  ع َ ْ ُ  ٌ َ ِ ُ 
ُلبـاس ل ــن   ٌ َ ن تعانقهمــاِ ْعلــم اهللا  انكــم  أو احتيــاج كـل منهمــا إىل صـاحبه ﴿)٢(عـ ﴾ كنايــة  ُ  َ ُ َ ِ َكنــتم تختــانون َ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ون ُ و نــ﴾   )٣(خت

ْا فسكم﴿ ُ َ ُ ْ ي   اهللا عليـه و سـلم ﴿، ليلة الصيام)٤(﴾ باجلماع َ ر وغريه واعتذروا إىل ا ع ذلك  صـ و لنبـ لعم ْفتـاب عَلـيكم ق ُْ َ َ َ َ  ﴾
وبتكمق َوعفا عنكمۚ فالـن  ﴿)٥(تبل  ٰ ٔ ْ َ َْ ُ ْ َ َ   ......................................................... إذ أحل لكم)٦(﴾َ

                                                
وحاصل اجلواب أن الرفث متضمن معىن اإلفضاء ، يقال رفث بكذا، ¼إىل½جواب عما يقال إن الرفث يتعدى بالباء دون 

 ]علمية. [¼إىل½وهو يتعدى بـ
ان حل له األكل والشرب واجلماع إىل أن كان الرجل يف ابتداء اإلسالم إذا أمسى يف رمض] إخل... نزل نسخا [:قوله  )١(

يصلي العشاء األخرية أو يرقد فإذا صالها أو رقد ومل يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إىل القابلة مث أن عمر بن 
هللا اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه واقع أهله بعد صالة العشاء األخرية فلما اغتسل أخذ يبكى ويلوم نفسه فأتى النيب صلى ا

إين اعتذر إىل اهللا وإليك من نفسي هذه اخلاطئة إين رجعت إىل أهلي ) صلى اهللا عليه وسلم(عليه وسلم وقال يارسول اهللا 
ما كنت جديرا بذلك يا ½: بعد العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت يل نفسي فجامعت أهلي فقال عليه الصالة والسالم

 )"روح البيان". (ية وصارت زلته سببا للرمحة يف مجيع األمةفرتلت اآل، فقام رجال فاعترفوا مبثله¼ عمر
أي فالتشبيه من حيث االعتناق فكما أن اللباس يسلك يف العنق كذلك املرأة تسلك يف عنق ] كناية عن تعانقهما [:قوله  )٢(

﴿وِمن :  قال تعاىلالرجل والرجل يسلك يف عنقها ويصح أن التشبيه من حيث الستر فاملرأة تستر الرجل والرجل يسترها
أو ½:  وإليه أشار بقوله]٢١: الروم[آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً﴾

أن طلب املواقعة غالبا يكون ] ١٨٧: البقرة[﴿هن ِلباس لَّكُم﴾: واحلكمة يف تقدمي قوله، ¼احتياج كل منهما إىل صاحبه
ال خري يف النساء وال صرب عنهن يغلبن كرميا ويغلبهن لئيم فأحب أن أكون ½: ابتداء من الرجل إليها أكثر ملا يف احلديث
 )"صاوي". (¼كرميا مغلوبا وال أحب أن أكون لئيما غالبا

وإمنـا اخـتري االفتعـال    ¼ أنفسكم½د فال يرد أنه الزم وهاهنا تعدى إىل فيه إشارة إىل أن االفتعال مبعىن ار   ] ختونون[: قوله  )٣(
  ]علمية. [يف النظم إشارة إىل املبالغة يف اخليانة ألن االختيان أبلغ من اخليانة كاالكتساب من الكسب

  ]علمية[. أشار به إىل أن املراد باخليانة هاهنا اخليانة اخلاصة باجلماع بقرينة املقام] باجلماع[: قوله  )٤(
ــ    ] قِبل توبتكم [: قوله  )٥(  وإال فأصـلها  ¼علـى ½أشار به إىل أن التوبة إذا أسندت إليه تعاىل كانت عبارة عن قبوهلا ولـذا عـديت ب

  ]علمية. [الرجوع عن الذنب وهو محال يف حقه تعاىل
سن ذلك أشار املفسر عليه مستقبل فحينئذ ال حي¼ باشروهن½: إن قلت إنه ظرف للزمان احلاضر وقوله] فاآلن [:قوله  )٦(

فمتعلق الظرف احلل ال املباشرة فاملعىن حصل لكم التحليل ¼ إذا أحلّ لكم½: الرمحة لدفع ذلك حيث حول العبارة بقوله
 )"صاوي". (اآلن فحينئذ باشروهن فيما يستقبل

ـ ?  ك١٢. ¼ختونون½متعلق ب
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ُبا و ن ﴿ ْ َُ ن ِ و ه﴾ جا ْوابتغوا  ﴿.)١(مع ُ َ ْ وا ﴿ َ ْما كتب اهللا  َ كم طلب﴾ ا ُ ُ َ َ َ ن اجلماعأ أي﴾  َ ولـد ﴿ّ أو قد)٢(مباحه  ن ا لره  ْو لوا  م ُ ُ َ
ْوا بوا َُ ْ َح   ي ب   ﴾ الليل كله ﴿ )٣(َ  َ َ  َ ر ﴿ َ َِ كم الخيط االبيض م يظه﴾  ُ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِن الخيط االسودُ َْ ْ َْ ْ ِ َ َ منَ ِالفجر ِ ْ َ بيان للخيط ، )٤( الصادقأي﴾  ْ
ض ود حمذوف،بياأل ن الليلأي )٥(س وبيان األ ش ما يبدو)٦( شبه،م  ن ا ن البياض وما ميتد معه  لغب  م بيض أ خبيطني )٧(م

َثم   اتموا الصيام  يف االمتداد ﴿)٨(سودوأ َ   ِ َ ر ﴿﴾ ُ ن ا لفج  ِا   اليل م ْ  َ سأي﴾ ِ روب ا وله  لشم إىل د بغ   ...................)٩(خ
                                                

شرة إلصاق البشرة بالبشرة وكـان ذلـك   أشار به إىل أن املباشرة هاهنا كناية عن اجلماع وإال فأصل املبا ] جامعوهن[: قوله  )١(
  ]علمية. [جائزا قبل أيضا

أي يف النساء احلالئل وأشار بذلك إىل أنه ينبغي أن يقِصد جبماعه العفة باحلالل عن احلرام ] أي أباحه من اجلماع [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (¼مم يوم القيامةتناكحوا تناسلوا فإين مباٍه بكم األ½: له وهلا أو رجاء النسل لتكثري األمة ففي احلديث

نزلت يف صرمة بن قيس رضي اهللا عنه وكان عامال يف أرض له وهو صائم فحني جاء املساء ] وكلوا واشربوا [:قوله  )٣(
رجع ألهله فلم جيد طعاما فغلبته عيناه من التعب فلما حضر الطعام استيقظ فكره أن يأكل خوفا من اهللا تعاىل فبات 

، "صاوي". (لنهار حىت غشي عليه فلما أفاق أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فرتلت اآليةطاويا فما انتصف ا
 )"خازن"، "مجل"

  ]علمية. [أشار به إىل االحتراز عن الكاذب ملا ثبت باألحاديث الصحيحة أن الغاية هي الصبح الصادق] أي الصادق[: قوله  )٤(
. عنه باملذكور ومل يعكس ألن غالب أحكام الصوم مربوطة بالفجر ال بالليلأي واكتفى ] وبيان األسود حمذوف [:قوله  )٥(

 )"صاوي"، "مجل"(
أشار به إىل أن الواقع يف اآلية الكرمية على سبيل التشبيه لذكر الطرفني ال استعارة ألـا ال يـذكر فيهـا       ] شبه ما يبدو  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [وال جيب يف التشبيه ذكر الطرفني صرحيا¼ زيد أسد ½املشبه وقد ذكرها هاهنا بقوله من الفجر فكان من باب
 )"صاوي". (أي ظلمة الليل] من الغبش [:قوله  )٧(
لف ونشر مرتب والتشبيه هنا إمنا هو يف الصورة واهليئة وليس هناك خيط أبيض وال ] أبيض وأسود [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (أسود
إذا كان ما بعدها من غري جنس ما قبلها مل ¼ إىل½الغاية غري داخلة يف املغيا وأشار بذلك إىل أن ] بغروب الشمس [:قوله  )٩(

وبإخراج الليل عنه نفي الصوم الوصال أي ألنه ] فائدة. [يدخل فيه واآلية من هذا القبيل ألن الليل ليس من جنس النهار
أما حرمة عدم ختلل اإلفطار بني يومني تعاىل جعل الليل غاية للصوم وغاية الشيء منتهاه وما بعدها خيالف ما قبلها و

 أي الكف عن هذه ]١٨٧: البقرة[ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل﴾﴿: ويف قوله تعاىل] مسائل) ["مجل"، "صاوي". (فبالسنة
وعلى وجوب نية بالنهار يف صوم رمضان وعلى جواز تأخري الغسل إىل الفجر وعلى نفي الوصال األشياء دليل على جواز ال

 )"مدارك". (الكفارة يف األكل والشرب وعلى أن اجلنابة ال تنايف الصوم

ـ ?   ١٢. ¼شبه½متعلق ب

 ١٢. إشارة إىل أن الغاية غري داخلة يف املغيا=
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ــــــ
ـن

لس
 الغ

 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

2   

  

 
0 

 
0 

98 

َ وال﴿ ُتبا و ن  َ ْ ُ َِ َ وا  عِكفون   نساءكم ﴿أي )١(﴾ ُ ْٰ ُ َ ون بنية االعتكافَ ِ   المسجد  ﴿)٢(مقيم﴾  ِ ٰ َ ْ ونِ ق بعا كف ﴾  ي ،متعل  
ود ﴿ رأتـه و ع ا و معتكف فيجـا رج و يعـن كان  م ه خي َ تلـ ممل ْ ورة ﴾ األحكـام املـ ِ ِحـدود  اهللا ﴿)٣(كذ ُ ُْ وا ُ  ليقفـ﴾ حـدها لعبـاده 

َفَال   بو ا عندها ﴿ ْ ُ َ ْ غ ََ ن )٤(بل﴾ أ رى ﴿¼ال تعتدوها½م  َكٰذل  خ املعرب به يف آية أ ِ ر ﴿ َ ٖيب   اهللا   يت   ك﴾ كما بني لكم ما ذ ِ ٰ ُ ُ  َ ُ
َللناس لعل م  يتقون ِْ ُ  َ ْ ُ  َ َ ُ وال تا لوا  ﴿.﴾ حمارمه﴾ ۱۸۷ ﴿ِ  َُ ْ َ ْ امواَ كم ب نكمَ ُْ َُ ْ َ َ ْ ض ﴿)٥( يأكل الأي﴾َ ِ بالباطلبع بعضكم مال  ِ َ ْ رام )٦( ﴾ِ حل ا

ر ِرعا كا لس ْتدلوا﴾ ال ﴿ َو قة والغصب ﴿ش ُ ْ وا ﴿)٧(ُ ۤب ا تلق﴾  َ ومتهاأي﴾ ِ وة ﴿ أو )٨(حبك  وال ر شباأل َال م ِي الح امـِ  ُ ْ لتا لواْ ُ ُِ ْ َ  ﴾
ً  قا بالتحاكم ﴿ ْ َمن امـوا ﴾ طائفـة ﴿ َِ ْ َ ْ ِل النـاس  ِبـاالثم  ﴿)٩(﴾ متلبـسني ِ  ْ ِ ْ َوا    عَلمـون ِ ْ ُ ْ َ َ ون﴾۱۸۸ ﴿  َ  .)١٠(مبطلـ﴾ أنكـم 

                                                
 )"صاوي". (أي مطلقا ليال كان أو ارا وليس كالصيام] وال تباشروهن [:قوله  )١(
ع ألجـل  أشار به إىل أن املراد هاهنا املعىن الـشرعي ال اللغـوي؛ ألن النـهي عـن اجلمـاع املـشرو               ] بنية االعتكاف [: قوله  )٢(

  ]علمية. [كون ذلك اللبث ألجل نية العبادة وقصد القربة ال مطلقا
 ﴿والَ تباِشروهن﴾: أي من أول آية الصيام إىل هنا واستشكل ذلك بأن احلد هو قوله تعاىل] األحكام املذكورة [:قوله  )٣(

واألمر بالشيء منهي ] ١٨٣: البقرة[﴾لَيكُم الصيامكُِتب ع﴿: اآلية وأجيب بأن اهللا تعاىل أمرنا بالصوم بقوله] ١٨٧: البقرة[
 )"صاوي". (عن ضده

إشارة إىل جواب إشكالني األول أن املشار إليه املذكور فيما سبق من األحكام بعضها واجب وبعـضها مبـاح    ] أبلغ[: قوله  )٤(
لك حدود اهللا فال تعتدوها فكيف اجلمـع  والثاين أنه وقع يف آية أخرى ت، ¼فال تقربوها½وبعضها حمرم فكيف يصح يف الكل   

وحاصل اجلواب أنه تعاىل ملا شبه األحكام باحلدود احلاجزة بني احلق والباطل فـإن مـن عمـل ـا كـان يف حيـز              ، بينهما
 وى عن قرباا كيال يداين الباطل فالنهي عن قرب احلدود اليت هي األحكام كنايـة عـن  ، احلق ومن خالفها وقع يف الباطل  

ألنه ي عن قرب الباطل بطريـق  ¼ ال تعتدوها½النهي عن قرب الباطل لكون األول الزما للثاين فيصح يف الكل وهو أبلغ من             
  ]علمية. [الكناية اليت هي أبلغ من الصريح وذلك ي عن الوقوع يف الباطل فحصل اجلمع

  ]علمية. [بل ي كل عن أكل مال اآلخر¼ اركبوا دوابكم½يف أشار إىل أنه ليس من مقابلة اجلمع باجلمع كما ] ال يأكل[: قوله  )٥(
 ]علمية)["اإلكليل". (فيه حترمي الرشوة كما فسر ا قوم] والتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [:قوله  )٦(
 )"كرخي". (ناهيةال¼ ال½جمزوم عطفا على النهي ويؤيده قراءة أيب وال تدلوا بإعادة ¼ تدلوا½أشار إىل أن ] وال تدلوا[: قوله  )٧(
فاآلية على حذف مضاف واإللقاء اإلسراع أي ال تسرعوا باخلصومة على األموال إىل احلكام ] أي حبكومتها[: قوله  )٨(

 )"مجل". (ليعينوكم على إبطال حق أو حتقيق باطل وأما اإلسراع ا لتحقيق احلق فليس مذموما
  ]علمية. [رور حال من فاعل تأكلوافيه إشارة إىل أن اجلار وا] متلبسني[: قوله  )٩(
 )"صاوي". (¼تعلمون½أشار به إىل أنه مفعول ] أنكم مبطلون [:قوله  )١٠(

 .ال بقوله وال تباشروهن=

 ك١٢

 ك١٢. حبذف املضاف?

 كمالني١٢. أي بالرفع إىل احلكام?
 ع
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َ سـلون ﴿ َ ْ ُ َ ٔ ْ ِعن اال لة  ﴾ يا حممد ﴿َ  ِ َ ْ ِ ود كمـا بـدت وال ِ ل،مجع هالل )١( ﴾َ ورا ثـم  زيد حـىت متتلـئ  تعـم تبدو دقيقة ثم  نـ ت
س ﴿ لشمون   حالة واحدة كا ع ْ قلتك ُ مواقيتَيـِ  ﴿  ﴾ هلمُ ْ ِ َ ع ميقات ﴿)٢( ﴾َ ِللناس مج  ون بها )٣(﴾ِ   أوقات )٤(يعلم 
رهم وعـدد نــساءهم َ  والحــج وصـيامهم وإفطـارهم ﴿ )٥(جزرعهـم ومتـا و )٦( يعلــم بهـا وقتـهأيعـ ﴾ عطـف   النـاس َْ فلــ 
رف ذلك ﴿ رت   حالة لم  يعا ع َوليس ستم ْ َ ِ ال   َ ْ بان تاتوا ال يوت من ظ و)٧(ْ ُْ ُْ ْْ ِ َُ ُ ُ ْ َ َ   ..................................﴾ َرِ اِ
                                                

 )"كرخي". (أي عن فائدة اختالفها ألن السؤال عن ذاا غري مفيد كما أشار إليه يف التقرير] عن األهلة [:قوله  )١(
و دائما ويظهر لكم على حسب مصلحتكم لقربه وبعده من حاصل اخلطاب أن اهلالل يبد] ﴾قل هي مواقيت﴿ [:قوله  )٢(

إن قلت ملا كانت األهلة مواقيت يوقت ا الناس عامة مصاحلهم علم منه كوا ميقاتا . الشمس كما بني يف فن اهليئة
على مزيته للحج ألنه من مجلة املصاحل املتوقفة على الوقت فلم خصه بالذكر فاجلواب اخلاص قد يذكر بعد العام للتنبيه 

. فاحلج من حيث أنه يراعي يف أدائه وقضائه الوقت املعلوم خبالف سائر العبادات اليت ال يعترب يف قضائها وقت معني
 )"روح البيان"(

: بال فاء إال يف قوله يف طه¼ قل½كل ما جاء من السؤال يف القرآن أجيب عنه بـ] ﴾قل هي مواقيت للناس﴿[: قوله  )٣(
﴿ع كأَلُونسياِل فَقُلْوفبالفاء ألن اجلواب يف اجلميع كان بعد وقوع السؤال ويف طه قبله إذ تقديره ] ١٠٥: طه[﴾ِن الِْجب

 وبني املدة والزمان إن املدة املطلقة امتداد الوقتالفرق بني ] فائدة. [إن سئلت عن اجلبال فقل كما أشار إليه الشيخ فيها
. ان مدة منقسمة إىل املاضي واحلال واملستقبل والوقت الزمان املفروض ألمرحركة الفلك من مبدئها إىل منتهاها وللزم

 )"كرخي"(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان وجه كوا مواقيت] يعلمون ا[: قوله  )٤(
الطهر وِمثل ِعدِد النساء أوقات احليض و¼ زرعهم½بكسر العني وهو باجلر وكذا ما بعده عطفا على ] وِعدِد نسائهم[: قوله  )٥(

 )"مجل". (والوالدة
أي وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة فلو تقدم أو تأخر مل يصح وهذا هو حكمة ختصيصه ] يعلم ا وقته [:قوله  )٦(

 )"صاوي". (من دون العبادات وإن كان من مصاحل الناس
فإن الباء إمنا تدخل على اخلرب ال على ¼ ليس½لـهنا ألن ما بعد الباء يتعني جعله خربا ¼ الرب½يتعني رفع ] وليس الرب[: قوله  )٧(

االسم ويف اآلية إشارة إىل أن لكل شيء سببا ومدخال ال ميكن الوصول إليه وال الدخول إال باتباع ذلك السبب واملدخل 
 الربوبية واملدخل فيها هو فسبب الوصول إىل حضرة] ٨٥: الكهف[﴾﴿وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سبباً فَأَتبع سبباًكقوله تعاىل 

التقوى وهي اسم جامع لكل بر من أعمال الظاهر وأحوال الباطن والقيام باتباع املوافقات واجتناب املخالفات وتصفية 
ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند ﴿: كقوله تعاىل، الضمائر ومراقبة السرائر فبقدر السلوك يف مراتب التقوى يكون الوصول إىل حضرة املوىل

الِْبر ولَيس ﴿: فقوله ،¼عليكم بتقوى اهللا فإنه مجاع كل خري½: وقال عليه الصالة والسالم] ١٣: احلجرات[﴾لَِّه أَتقَاكُمال
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 ك١٢. صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت?
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رام وا فيهــا)١(حــيف اإل ون و)٢(تنقبــ بــأن  ر ون منــه و تتــ نقبــا تــد جــ خت ون ذلــك ـخل وا  وا البــاب وكــا يفعلــر ن ك
را ونه  ز بو عم ِ و ِكن  ال    ﴿)٣(ي ْ ٰ ٰمن ا ق الرب ﴿ ذا أي﴾  َ  ِ َواتوا ال يوت من ابواب ا رك خمالفته ﴿ـبت ﴾ اهللا يـَ ُِ َ ْ َ ْ ِ َُ ْ ُ ْ ْ رام  َ حـ﴾ يف اإل

ُوا ق﴿ َوا اهللا لعلكم  ْفلحونَ  ُْ ِ ُ ْ ُ  َ َ وزون﴾ ۱۸۹ ﴿َ ن البيت عام احلديبية وصـاحل الكفـار ّدُ وملا ص.تف﴾  ع   اهللا عليه و سلم  ص
ود العام القابل و ُخي  أن  يع وهم ع ش ويقـا ر ي  وا أن ال  رة القـضاء وخـا ز  تلوا لـه مكـة ثالثـة أيـام و ي قـ تفـ ف لعمـ جتهـ لـ
ون قتاهلم ره ا ملسلمو ر)٤(ك رم واإل حـ يف ا زل ﴿حل رام  ر ا نـام وا حلـ ِوقـاتلوا فـ لـشه ِْ ُ َ ْي سـ يـَ ِ َ ِل اهللاْ  )٥( إلعـالء دينـهأي﴾  ِ

ْالذ  ُقاتلونكم﴿ ُ َ َْ ُ َِ ْين ِ ْوال  عتدوا ﴾ الكفار ﴿   ُ ََ ْ َ ِ ان اهللا  ال يحب ﴾ عليهم باالبتداء بالقتال ﴿ َ ُ َ َ َالمعتد ِ  ْينَ ِ ْ ُ ن﴾ ۱۹۰ ﴿ْ  ما )٦(ي﴾ املتجاوز

                                                
أي غري مدخلها مبحافظة ظواهر األعمال من غري رعاية حقوق بواطنها ] ١٨٩: البقرة[﴾ِبأَنْ تأْتوا الْبيوت ِمن ظُهوِرها

ِه﴾: أي حق التقوى كقوله تعاىل] ١٨٩: البقرة[﴾لَـِكن الِْبر مِن اتقَىوبتقوى األحوال ﴿ آل  [﴿اتقُواْ اللّه حق تقَاِت
﴾ وأْتواْ الْبيوت ِمن أَبواِبهاقيل يف معناه أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر ﴿] ١٠٢: عمران

أي اتقوا باهللا ] ١٨٩: البقرة[﴾واتقُواْ اللّهن مداخلها مث ذكر مدخل الوصول وقال ﴿أي ادخلوا األمور م] ١٨٩: البقرة[
لَعلَّكُم عما سواه يقال فالن اتقى بترسه يعين اجعلوا اهللا حمرزكم ومتقاكم ومفركم ومفزعكم ومرجعكم منه إليه ﴿

. ة امللك القدوس كذا يف التأويالت النجميةلكي تنجوا وتتخلصوا من مهالك النفوس بإعان] ١٨٩: البقرة[﴾تفِْلحونَ
 )"روح البيان"، "صاوي"(

مبا قبله وهو أنه ملا ذكر أا مواقيت احلج وهـذا أيـضا   ¼ إخل... وليس الرب½إشارة إىل وجه اتصال قوله ] يف اإلحرام [: قوله  )١(
  ]علمية. [من أفعاهلم يف احلج

  ]علمية. [تصوير إتيام من ظهور بيومأشار به إىل بيان ] بأن تنقبوا فيها[: قوله  )٢(
وسببه أم ظنوا أنه ال بد يف اإلحرام من تغيري مجيع العادات فغريوا عادم يف الدخول كما غريوا يف ] ويزعمونه برا [:قوله  )٣(

قف بعد إحرامه اللباس والتطيب وقالوا ال ندخل بيوتا من األبواب حىت ندخل بيت اهللا تعاىل وكان منهم من ال يستظل بس
وال يأقُطُ اَألقْطَ وال يجز الوبر وهذه أشياء وضعوها من عند نفوسهم من غري شرع فعرفهم اهللا عزوجل أن هذا التشديد 

 )"روح البيان". (ليس برب وال قربة
 )"مجل". ( املذكورةوإمنا كرهوه ألنه يف ذلك الوقت كان حمرما يف األحوال الثالثة] وكره املسلمون قتاهلم [:قوله  )٤(
فاملراد بالسبيل دين اهللا ألن السبيل يف األصل الطريق فتجوز به عن الدين ملا كان طريقا إىل اهللا ] أي إلعالء دينه [:قوله  )٥(

 )"كرخي". (وتقدمي الظرف على املفعول الصريح إلبراز كمال العناية باملقدم
، إشـارة إىل مفعولـه  ¼ ما حـد هلـم  ½ففي قوله ، جاوزه¼ اعتدى احلق ½هاهنا ِمن   أشار به إىل أن االعتداء      ] املتجاوزين[: قوله  )٦(

  ]علمية. [¼اعتدى عن احلق إىل الظلم وعلى فالن ظلمه½وقد جاء 

 ك١٢. تمرا إليهأي عن الكعبة منعه املشركون عنه ملا جاء مع?

 ١٢. مبا وعدوا من إخالء البيت? ك١٢. أي النيب صلى اهللا عليه وسلم? ك١٢. أي السنة اآلتية?

١٢. جواب ملا?  

 ك١٢. أي القول اآليت=
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وخ بآية  وله )١(براءةمنسحد هلم وهذا  ْواقتلو م حيث  قْفتمو م ﴿: بق أو  ْ ُْ ُْ ُْ ُ ِ ُ َْ ُ َ ُ وهم ﴿ َ ْوا جو م من حيث ا جوكم مت﴾ وجد ْ ْ ُْ ْ ُْ َُ ْ َ ْ َُ َ  ُ ِ َ  ﴾
ن مكةأي ح ﴿)٢(م  ُ والف نةلفت وقد فعل بهم ذلك عام ا َ ْ ِْ رك منهم َ َ  اشد ﴿)٣(لش﴾ ا ِمـن القتـل  ﴿)٤(﴾ أعظـم َ ْ َ ْ َ ﴾ هلـم يف  ِ

رم أو اإل وه ﴿حلا ستعظمتمرام الذي ا ْوال  قتلو م ح ُ ْ ُ ِ ٰ ُ َ ِ عِند المسجد ال ام )٥(َ َِ َ ْ ِْ ْ َ َ رمأي﴾  ْ ْح    ُقتلوكم في ۚ فان   ﴿)٦(حل يف ا ِ َُ ِ ِِ ْ ْ ُ ْ ٰ  َ
ْقتلوكم ُ ْ ُ َ ْفاقتلو م ﴾ فيه ﴿ ٰ ُ ْ ُ ُ ْ راءة بال ألف، ﴾ فيهَ َكٰذل   يف األفعال الثالثة ﴿ )٧(ق ويف  ِ راج ﴿ َ ٓجـزا خـ﴾ القتل واإل َ ْيـَنء ا كِ َ ِْ ٰ ُ 

ْفان انت وا  ﴿.﴾﴾ ۱۹۱﴿ َ َ ْ ِ ِ رَ ن ا لكف ﴾  وا ﴿)٨(ع ٌفان اهللا غفور سلم وأ َْ ُ َ  ِ ٌرحيم ﴾ هلم ﴿ َ ْ ِ َ وقتلو م حت ﴿ .﴾ بهم﴾ ۱۹۲ ﴿  ْ ُ ْٰ ُ ِ َ ال تكون)٩(يـَ ْ ُ َ َ ﴾ 
َف نٌة  ﴿)١٠(توجد ْ رك ﴿ ِ ْيُنويكون الد ش﴾   َ ْ ُ َ ْفان انت وا واه ﴿س وحده ال يعبد )١٢( ﴾   ﴿)١١(﴾ العبادة   َ َ ْ ِ ِ رك َ ن ا لش﴾   فال ع

                                                
دله فأزال اهللا عزوجل الضيق عن املسلمني وأب، ]٣٦: التوبة[﴾وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً﴿: أي بقوله] منسوخ بآية براءة[: قوله  )١(

 )"مجل"، "مدارك"، "صاوي". (بالسعة ويف احلقيقة هذه اآلية نسخت حنو سبعني آية من القرآن حصل فيها ى عن القتال
أي القتل واإلخراج عام الفتح أي فعل ذلك مبن مل يسلم ¼ وقد فعل م ذلك½: وقوله¼ حيث½تفسري لـ] أي من مكة [:قوله  )٢(

 ) بتصرف"مجل". (منهم
إمنا مسي الشرك فتنةً؛ ألنه فساد يف األرض يؤدي إىل الظلم وإمنا جعل أشد أي أعظم من القتل ألنه ] شرك منهمال [:قوله  )٣(

 )"خازن". (يؤدي إىل اخللود يف النار والقتل ليس كذلك
رك لرفـع الـشرك   إشارة إىل أن الشدة مبعىن العظَمة يف القبح ال مبعىن القوة فـال يـرد أن القتـل أقـوى مـن الـش          ] أعظم[: قوله  )٤(

  ]علمية. [والقتل إذا وجد ال يرتفع، بالتوبة
 )"صاوي". (¼وال تعتدوا½: هذا توكيد املنسوخ وهو تفسري لقوله] إخل... وال تقاتلوهم [:قوله  )٥(
 وأطلق املسجد احلرام وأراد ما يعم¼ يف½ألنه ظرف منصوب وهو على تقدير ¼ يف½إمنا فسر عند بـ] أي يف احلرم [:قوله  )٦(

  )"صاوي". (احلرم بتمامه
 )"صاوي". (¼قَتلُوكم½و¼ يقتلوكم½و ¼ والتقتلوهم½أي ] إخل... ويف قراءة بال ألف [:قوله  )٧(
: البقـرة [﴾فَِإنَّ اللّه غَفُور رِحـيم إشارة إىل أن ما انتهوا عنه هو الكفر ال القتال؛ ألنه ال يترتب عليه قوله ﴿] عن الكفر [: قوله  )٨(

  ]علمية. [نه ال غفران باملنع عن القتال بدون اإلسالمأل] ١٩٢
 )"صاوي".(هذه اآلية ناسخة أيضا ملا قبلها] إخل...وقاتلوهم حىت :[قوله  )٩(
  ]علمية. [تامة ال ناقصة كما هو الغالب للعدم ما يصلح خربا له¼ تكون½إشارة إىل أن ] توجد[: قوله  )١٠(
 املراد من الدين األحكام الشرعية كما هو املتبادر ألن الدين بذلك املعـىن للعبـاد مبعـىن           إشارة إىل أنه ليس   ] العبادة[: قوله  )١١(

  ]علمية. [أنه مشروع هلم ال هللا تعاىل
أي يف مكة ألن املراد ختليص للدين يف مكة من الشرك فقط ال كل اجلهات وأما آية األنفال يف ] ويكون الدين هللا [:قوله  )١٢(
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 ك١٢. أي يف حل أوحرم? ك١٢. أي النهي عن االبتداء بالقتال?

 ١٢. تفسري حليث?

 ج١٢. صفة للقتل=

 ك١٢.  يقع على احلرم كلهفإن لفظ املسجد احلرام?

 بتأويل املذكور مثل ذلك جزاءهم ?

علوا
ما ف
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َفَال عدوان عتعتدوا عليهم دل   هذا ﴿ َ ْ ُ َاال عَل ﴿﴾ اعتداء بقتل أو غريه   َ َي الظلمـ ْ ـِ  ِ ِ س بظـالم فـال ﴾ ۱۹۳ ﴿  ن انـت   فلـي﴾ و مـ
ُالـش ر الـ ام ﴿.عدوان عليه  ََ ْ ُ ْ رم مقابـلَ  ِبالـش ر الـ ام  ﴿)١(ملحـ ﴾ ا َ َ ْ ِ ْ وهم يف مثلـه ﴾ فكمـاِ  وكم فيـه فـا قتل قـا  رد ،تل

ُوال مت الستعظام املسلمني ذلك ﴿ ٰ ُ ُ ْ رمة َ ع  ح﴾  ٌقـصاص رامه ﴿ـحتـ ما جيـب ا)٢(مج َ ص مبثلهـا إذا انأي﴾  ِ  ْ هكـت ُتيقـت
ْفمن اعتدي عَليكم﴿ ْ ُٰ َ َ ْ ِ َ رام ﴿ َ ر ا رام أو ا رم أو اإل حلـ﴾ بالقتال يف ا لشه ح ْ فاعتدوا عَلي  بمثل ما اعحل ِ َْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْتدي عَليكم  َ ْ ُٰ َ ى َ مسـ﴾ 

ورة ﴿)٣(مقابلته اعتداء ُ وا قوالص لشبهها باملقابل به يف ا رك االعتداء ﴿ َاهللا َ  َو اعَلموا ان اهللا مَع المتق ْ  ت﴾ يف االنتصار و َِ  ُ ُْ َ  َ  ْ َ 
ر﴾۱۹۴﴿ ون وا لنص﴾ با ِ و ا فقوا    س يل اهللا ﴿.)٤(لع ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْوال تلقوا بايديكم  وغريه ﴿)٥(﴾ طاعته اجلهاد َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ُ ُْ َ  والباء )٦( أنفسكمأي﴾   َ

ِا   الت لكة زائدة ﴿ َ ُ ْ  َ وب﴾ اهلالك  ِ ركه ألنـه  ن النفقة يف اجلهاد أو  ّاإلمساك  يقـ ت ْواحـسنوا ي العـدو علـيكم ﴿ع ُ ِ َْ ﴾ بالنفقـة  َ
َان اهللا يحب المحسن ْ  وغريها ﴿ ِ ِِ ْ َُ ْ  ُ ِ واتم ﴿.)٧( يثيبهم أي﴾ ﴾ ۱۹۵ ﴿ِ  َ َوا الحج والعمرة َ َ ْ ُ ْ َْ َ )٩( ﴾  )٨(.............................  

                                                
 )"صاوي". (أي يف كل اجلهات] ٣٩: األنفال[﴾ين كُلُّهويكُونَ الد﴿: قوله

ال للـسببية فـال يـرد أن الـشهر ال يـصلح      ¼ بعت هذا بذلك½إشارة إىل أن الباء للمقابلة كما يف قوهلم     ] احملرم مقابل [: قوله  )١(
  ]علمية. [سببا للشهر اآلخر

مة البلد والشهر وحرمة الصيد وحرمة احلشيش وغريهـا  إشارة إىل أن املراد أن كل احلرمات وهي حر        ] مجع حرمة [: قوله  )٢(
  ]علمية. [قصاص

فـدفع بـأن تـسمية املقابلـة باالعتـداء للمـشاكلة       ¼ فقابلوه وجاوزوه½أشار به إىل دفع ما يقال ينبغي أن يقال     ] اعتداء[: قوله  )٣(
  ]علمية. [واملشاة الصورية

عية احلفـظ والنـصرة الـالزم لـه فـال يـرد أن املعيـة إمنـا يكـون بالزمـان أو              أشار به إىل أن معىن امل     ] بالعون والنصر [: قوله  )٤(
  ]علمية. [املكان واهللا تعاىل مرته عنهما

 )"صاوي". (كصلة الرحم ومراعاة الضعفاء والفقراء من عباد اهللا تعاىل] إخل... طاعته اجلهاد [:قوله  )٥(
ألنفس جمازا كما هو الظاهر وعـرب ـا عنـها ألن أكثـر ظهـور أفعاهلـا       أشار به إىل أن املراد باأليدي ا   ] أي أنفسكم [: قوله  )٦(

  ]علمية. [ا
فسر احملبة يف حق اهللا عزوجل باإلثابة؛ ألن حقيقتها وهي ميل القلب للمحبوب مستحيلة يف حق اهللا عزوجل ] أي يثيبهم[: قوله  )٧(

 )"صاوي". (اعتبار  مبدئه وورد يطلق ويراد الزمه وغايتهواإلثابة الزمة لذلك والقاعدة أن كل ما استحال على اهللا سبحانه ب
 رضي اهللا تعاىل عنه أيب حنيفةاحلج فرض على من استطاع إليه سبيال باإلتفاق والعمرة سنة عند ] وأمتوا احلج والعمرة [:قوله  )٨(

 )"روح البيان"، "نور األنوار"، "مدارك". (ال تلزم إال بالشروع كنفل الصالة واملعىن أن من شرع يف أي واحد منهما فليتمه
استدلّ به على وجوب إمتام احلج والعمرة فيه بعد الشروع فرضا أو نفال كما فسر به ] وأمتوا احلج والعمرة هللا[ :قوله  )٩(
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  ك١٢. يعين أن اجلزاء حمذوف أقيم فال عدوان مقامه ?

  أي مثل ذلك ?

هر 
الش

 .
  ك١٢

  ك١٢. أي وإن مل يكن اعتداء حقيقة ?

  ك١٢. أي الكف عن الغزو أواإلنفاق فيه ?

 ك١٢. أي على اجلزاء قوله تعاىل فال عدوان=
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وقهما ْفان اُحِ تم  ﴿)١(حبقأدومها  ُ ْ ْ ْ ِ ن إمتامها بعدو) ٢(﴾ َ ّ منعتم  َفما اس ي   ﴿ ع َ ْ َْ َ ر َ ِمن ال دي  ﴿ )٣(تيس﴾  ْ َ ْ َ  هو عليكم و) ٤( ﴾ ِ
ْوال تحلقوا رءوسكم  ﴿)٥(شاة ُ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ِ َ َ واأي﴾  َ ُح   يبل  ﴿)٦(تتحلل ال  ْ َ ُغ ال دي َ ْ َ ْ ور ﴿ َ ٗمحلـ  ك﴾ املذ  ِ و مكـان )٧(﴾ َ  هـ حيـث حيـل ذحبـه و
يحصار اإل رق   )٨(فععند الشا ح فيه بنية التحلل و ع فيذ يف ق وبه حيصل التحلل ﴿يساكمب ًفمن  ان منكم مر ضا حيلنه و ْ ِ ْ ْ ُْ ِ ََ َ َ)٩ (

                                                
 )"اإلكليل". (اإلمتام

رمحـة وهـو أن املـراد    إشارة إىل االستدالل على وجوب العمـرة علـى مـذهب الـشافعي عليـه ال           ] أدومها حبقوقهما [: قوله  )١(
باإلمتام األداء حبقوقهما أي باستجماع الشرائط واألركان فيدل على وجوما؛ ألنه أمر بأدائهما حال كومـا مـستجمعي      

  ]علمية. [واألمر للوجوب، الشرائط واألركان
 حبسه عدو عن املضى يقال أحصر فالن إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا         ] إخل... فإن أحصرمت  [:قوله  )٢(

مـن كـسر أو عـرج فقـد     ½: وعندنا اإلحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غريمها لظاهر النص وقد جاء يف احلديث          
 )"مدارك". (أي جاز له أن حيل وعليه احلج من قابل. ¼حل

ستغىن وليست السني للطلب مبعىن واحد مثل صعب واستصعب وغين وا¼ تيسر½و¼ استيسر½أشار به إىل أن ] تيسر [:قوله  )٣(
 ) "كرخي". (وذلك ألن العرب ال تزيد غالبا حرفا إال للداللة على معىن زائد ال يدل عليه األصل كما هو مقرر يف التصريف

يسمى هدياً ألنه جار جمرى اهلدية اليت يبعثها العبد إىل ربه بأن بعثها إىل بيته واملعىن أن احملرم إذا ] من اهلدي[: قوله  )٤(
أحصر وأراد أن يتحلل حتلل بذبح هدى تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر يف أي موضع كان عند الشافعي 
قدس سره العزيز وأما عندنا فيبعث به إىل احلرم وجيعل للمبعوث على يده يوم ذحبه أمارة أي عالمة فإذا جاء اليوم وظن 

حىت يبلغ اهلدي حمله   أي ال حتللوا حبلق رؤسكم]١٩٦: البقرة[﴾ رؤوسكُم﴿والَ تحِلقُواْ: أنه ذبح حتلل لقوله تعاىل
 )"روح البيان". (حر فيهحىت تعلموا أن اهلدي املبعوث إىل احلرم بلغ مكانه الذي وجب أن ين

 )"مجل". (أي جمزئة يف األضحية وهذا بيان ألقل ازئ وإال فغري الشاة من النعم جيزئ باألوىل] وهو شاة [:قوله  )٥(
  ]علمية. [إشارة إىل أن حلق الرأس كناية عن احلل] أي ال تتحلّلوا[: قوله  )٦(
احملل بالكسر من احللول وهو الرتول يطلق على الزمان واملكان فمِحلّ الدين وقت وجوب قضائه وحمل ] ِحملّه[: قوله  )٧(

واملراد ] ٣٣: احلج[﴾م مِحلُّها ِإلَى الْبيِت الْعِتيِقثُ﴿: اهلدي املكان الذي حيل فيه ذحبه وهو احلرم عندنا لقوله تعاىل
احلرم كله ألن كله يتبع البيت وهذا احلكم عام جلميع احلاج من املفرد والقارن واملتمتع واملعتمر يعين ال جيوز له أن 

 )"روح البيان". (حيلق رأسه إالّ أن يذبح هديه وإن مل حيصر يعين يف مىن
 البد أن يذبح أبوحنيفةوقال ، ومالك أيضا فاملدار عندمها على مكان اإلحصار حالال أو حراما] الشافعيعند  [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (باحلرم
¼ من½مقدم عليه و¼ مريضا½حال من ¼ من½حمتاجا إىل احللق و: فيه حذف النعت أي] ﴾فمن كان منكم مريضا﴿ [:قوله  )٩(
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  أي ?

  مجل١٢.  من األمرين أي باملذكور?

  مجل١٢. أي اخلروج من النسك =

شاة 
دناه 

أ
 .

  ك١٢
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ْاو ب  اذي من  ً َ َۤ ِٖ ٖراس  ْ ِ ْ رام ﴾ كقمل وصداع   حق يف اإل َ ففديٌة ﴿)١(فحل ْ ِ ٍمن صيام  عليه ﴿)٢( ﴾َ َ ِ ْ ٍاو صـدقة ﴾ ثالثة أيـام ﴿   َ َ َ ْ َ  ﴾
وت البلد   ستة مساكني ن غالب  وع  عبثالثة أ ق م ٍاو  سك  ﴿)٣(ص ُ ُ ْ ح شاة وأي﴾  َ ق لغـري ¼أو½ب ذ ن  ق بـه  حلـ للتخيري وأ مـ حل

س والد)٤(عذر ق كالطيب وا ع بغري ا ن ا ه ألنه أوىل بالكفارة وكذا  للب حلل ْفـاذا  امنـتم ن لعذر أو غـريه ﴿ستمتم ُ َ َْ ِ َ ۤ  ّ﴾ العـدوِ
ن ﴿ َ فمن تمتَع يكبأن ذهب أو لم  ََ ْ ع ﴿﴾  َ ِبالعمرة ستمتا َ ْ ُ ْ رام ﴿أي﴾ ِ ورات اإل راغه منها  ح بسبب  مبحظ َال ف َ ي الحجـِ ْ  ﴾

رمأي ون أ رام به بأن  ح إىل اإل يك ره ﴿)٥(ح َفما اس ي  شه بها يف أ َ ْ َْ َ ر ﴿ َ ْمن ال د تيس﴾  َ ْ َ و شـاة يـذحبها  ِيِ هـ﴾ عليـه و
ر ﴿ وم ا رام به واألفضل  لنحبعد اإل ي ْفمن لم يجد ح ِ َ ْ ْ َ ُ فصيام مثنه ﴿ِ﴾ اهلدي لفقده أو فقد َ َ ِ ٍثلثة ايام   فعليه صيام ﴿أي﴾  َ  ََ ِ ٰ َ

َ    الحج ْ رام بهأي﴾ ِ ن ذي احلجة واألفضل قبل السادس )٦(ح يف حال اإل ع  رم قبل السا ل فيجب حينئذ أن  م كراهة بحي
ق    ر ومها أيام ا وز  رفة وال  وم  عوم  ي لتش ص جي ع ي ي ﴿أص ويل الشا فعح  ق َوسـبعة اذا ص ِ ٍ َ َْ ْرجعـتم َ ُْ َ ﴾ إىل وطـنكم مكـة أو  َ

                                                
 )"مجل". (أي يف رأسه] ١٩٦: البقرة[﴾من رأِْسِه ومرض ﴿﴾ أي أملأَو ِبِه أَذًى﴿: للتبعيض وقوله

أشار به إىل وجه صحة ترتب اجلزاء على الشرط ألن املرض واألذى  بـدون احللـق والتحلـل ال    ] فحلق يف اإلحرام [: قوله  )١(
  ]علمية. [يوجب الفدية

أي ¼ قُوت البلد½: بيان لفدية وقوله¼ إخل... من صيام½: وقوله¼ عليه½: مبتدأ خربه حمذوف قدره بقوله] ففدية [:قوله  )٢(
أي متتع أي انتفع ¼ استمتع½: أي جمزئة يف األضحية وهذا الدم دم ختيري وتقدير وقوله¼ أي ذَبح شاة½: مكة وقوله

ني فهذا الغري سبعة أشياء الثالثة اليت يف الشرح والتقليم والتقبيل والوطء الثاين والوطء بني التحلل¼ بغري احللق½: وقوله
الدم جيب يف مثانية أشياء يف اآلية منها واحد والباقي ملحق به أي مقاس وإن اقتصر املفسر عليه الرمحة يف التصريح 

 )"مجل". (على ثالثة
 )"روح البيان". (لكل مسكني نصف صاع من بر] على ستة مساكني[: قوله  )٣(
قياس إىل ما هو ليس مبذكور يف اآلية وهـذا عنـد الـشافعي ومالـك     أشار به إىل تعدي احلكم بال ] من حلق لغري عذر   [: قوله  )٤(

  ]علمية. [ إذا كان بغري عذر يتحتم عليه الدمعندنارمحهما اهللا تعاىل ذا القياس و
ا أشار به إىل أن املتمتع من أحرم بالعمرة من امليقات يف أشهر احلج ومن أحـرم ـا قبلـه           ] إخل... بأن يكون أحرم  [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ال يكون متمتعا إال إذا أدى أكثر أفعاهلا فيها
أشار به إىل اختيار مذهب اإلمام الشافعي من أنه ال جيوز صيام ثالثة أيام قبل إحرام  ] إخل... يف حال اإلحرام  [: قوله  )٦(

 حرمـة  يف األيـام  ثالثـة ال هـذه  صـام  لو فيه  اختلفوا:وجيوز عند احلنفية قال اإلمام الطحاوي يف أحكام القرآن   . احلج
 يوسـف،  وأبـو  ،حنيفـة  أبو منهم القول ذا قال وممن ذلك جيزئه: يقول بعضهم فكان باحلج، حيرم أن قبل العمرة
  ]علمية [.احلسن بن وحممد

  أي إن شاء ذبح أو صام أو تصدق وذلك باتفاق? 

األئمة األربعة
 .

١٢
  ك

 
< ١٢. أي باحملصر   مفعول مامل يسم =  

حلق
وله أ

ه لق
فاعل

 .
  ك١٢

  ١٢. أي انتفع? 

  ١٢. أي بالعمرة= 

  ك١٢ .أي أشهر احلج? 

  ك١٢ .بالتمتعأي ? 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
ـن

  أو
ــــــ

ـن
الثة

 لث
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ن الغ)١(وقيــل،غريهــا ج وفيــه التفــات  ن أعمــال ا رغتم  َ إذا  عــ حلــ مــ ــٌة يبــة ﴿فــ ــ ة  امَل ِتلــ  ع َ ٌ َِ َ َ َ  .﴾ مجلــة تأكيــد ملــا قبلهــا  ْ
َذل ﴿ ِ و )٢(﴾ٰ ع ﴿كاحلكم املذ ن  وب اهلدي أو الصيام    ن و متتـر  م ع ج ٗلمن لم يكن ا ل  م ُ ِْ َ ْ ْ ُْ َ ِ حا ي المسجد الـ ام)٣(َ  َِ َ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ ﴾ 

ن  رحلتني  وا   دون  و مبأن لم  م ع ن رميك ي)٤(حلا ع فع عند الشا دم عليـه وال صـيام وإن  ويف ، متتـفإن كان فال 
ر األهل إشعار با شتذ شو أقام قبل أ،االستيطان راطـك عفل ن و و ج ولم  متتـر ا ط يست حل و أحـد وجهـني ه هـ فعليـه ذلـك و

ي والثاين ال س وأ،فععند الشا ن ا ُ واألهل كناية  لـنف ر بالـسنة القـارنع ع فيمـا ذ ُق بـا كـ رة لتمتحلـ رم بـا ن أ و  لعم و حـ مـ هـ
واف ﴿ ج عليها قبل ا ج معا أو يدخل ا لطوا حل َوا قوا اهللاحل ُ ركم به وينهاكم عنه ﴿ َ  ُ واعَلمـوا م﴾ فيما أ ْ ِ ان اهللا شـديد الِعقـابَ َ َْ ُ ْ ِ َ  َ 

                                                
 )"مجل". (أيب حنيفةوراجح عند ، وهذا مرجوح عند الشافعي] وقيل إذا فرغتم [:قوله  )١(
فس التمتع عندنا وإىل حكم التمتع عند الشافعي عليه الرمحة وهو لزوم اهلدي ملن جيده من إشارة إىل ن] ذلك [:قوله  )٢(

 )"روح البيان". (املتمتع ولزوم بدله ملن ال جيده
أي الزم للذي ال يسكن مكة وأهل الرجل أخص الناس إليه وإمنا ذكر األهل ألن ] إخل... ملن مل يكن أهله [:قوله  )٣(

وحاضروا املسجد احلرام عندنا هم ، كن حيث يسكن أهله فعرب بسكون األهل عن سكون نفسهالغالب أن اإلنسان يس
، أهل مكة ومن كان مرتله داخل املواقيت فال متعة وال قران هلم فمن متتع أو قرن منهم فعليه دم جناية ال يأكل منه

 والقارن واملتمتع .هر احلج للحجأشا و يعتمروا يف غري أشهر احلج ويفردوحاضروا املسجد احلرام ينبغي هلم أن
اإلحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بني : اآلفاقيان دمهما دم نسك يأكالن منه واعلم أن أركان احلج مخسة

فركن احلج ما ال حيصل التحلل إال باإلتيان به وواجباته هو الذي إذا ترك جيرب ، الصفا واملروة وحلق الرأس أو التقصري
ا ال جيب بتركه شيء وكذا أفعال العمرة تشتمل على هذه األمور الثالثة فأركاا أربعة؛ اإلحرام والطواف بالدم وسننه م

وأسباب التحلل ثالثة رمي مجرة العقبة يوم النحر وطواف ، بالبيت والسعي بني الصفا واملروة واحللق وللحج حتلالن
حصل التحلل وبالثالث حصل التحلل الثاين وبعد التحلل األول الزيارة واحللق وإذا وجد شيئان من هذه األشياء الثالثة 

واتفقت األمة على أنه جيوز أداء . يستبيح مجيع احملظورات أي حمظورات اإلحرام إال النساء وبالثاين يستبيح الكل
 بني احلج والعمرة تابعوا½: احلج والعمرة على ثالثة أوجه اإلفراد والتمتع والقران واألفضل عندنا هو القران ويف احلديث

. ¼فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحج املربور جزاء إال اجلنة
 )"روح البيان"(

أشار به إىل اختيار مذهب إمامه الشافعي تفصيله قد اختلف األئمـة يف املـراد حباضـريه       ] إخل... مرحلتني من احلرم  [: قوله  )٤(
 هم أهـل امليقـات فمـن دونـه     وقال أبو حنيفةمالك هم أهل مكة بعينها واختاره الطحاوي قال طاؤس هم أهل احلرم  فقال  

  ]علمية. [إىل مكة وقال الشافعي هم من كان على مكة دون مسافة القصر وهي مرحلتان عنده

  ك١٢ .إىل اخلطابأي ? 

  ك١٢ .وجوب اهلدي أو الصيامأي ? 

  ك١٢ .طواف العمرة فإن كان اإلحرام باحلج بعد الطواف فهو متتعأي ? 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن

ــــــ
ـن

ندنا
 ع
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ن خالفه﴾۱۹۶﴿ َ الحج ﴿.مل﴾  ْ ٌاش ر  ﴿)١(﴾ وقتهَ ُ ْ ٌمعلومـت )٢(َ ٰ ْ ُ ْ و   ﴾ّ ر ليـالشـ ن ذي احلجـة وقيـل كلـه )٣(عـشال وذو القعـدة و مـ 
َفمن  ض ﴿ َ َ ْ َ َ في ن  الحجع﴾   نفسه ﴿َ ْ ِ ْ رام به ﴿ ِ ٌفَال رفث ح﴾ باإل َ ُوال فس  ﴿)٤(﴾ مجاع فيه ََ ُ َ ٌوقَ َوال جدال  ﴿)٥(﴾ معاص ْ ََ ِ َ ﴾ 

َ    الحج خصام ﴿ ْ راءة ِ َح األولبق ﴾ ويف  يفت راد يف الثالثة ا لنهني وا ْوما  ْفعلوا من خي  ﴿)٦(مل َْ ِ ْ ُ َ َ َ ٍرـَ ُ عَلم  اهللا  كصدقة ﴿) ٧(﴾  ُ ْ ْ     ﴾
زل،فيجازيكم به وا )٨(ن و ن وكا َحي يف أهل ا ن ون كالّجليم و ّون بال زاد  ن ودوا ﴿: لناس ع  ا )٩( فيك ْوتز ُ  َ َ ﴾ ما يـبلغكم  َ
ــلــسفركم ﴿ ــان خي ْف َ  ِ ــويـَ ــزاد التق ٰر ال ْ   ِ ــون ﴿) ١١(  بــه ســؤال النــاس وغــريه ّتُ مــا يــ)١٠(﴾ َ ِوا ق ْ ُ ــاب  َ  ــاو   االلب ِي َ ْ َ ْ ِ ُ ﴾ ذوي ﴾ ۱۹۷﴿ 
ول ٌليس عَليكم جناح ﴿.)١٢(لعقا َ ُ َْ ْ ُْ َ َ ﴾..........................................................................  

                                                
 )"صاوي". (إمنا قدره ألن احلج فعل والفعل اليكون أشهرا] وقته [:قوله  )١(
هي شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة عندنا وإمنا مسي شهران وبعض شهر أشهرا مع أن مجع القلة ] أشهر [:قوله  )٢(

 )"روح البيان". (اليطلق على ما هو أقل من الثالثة إقامة للبعض مقام الكل أو إطالقا للجمع على ما فوق الواحد
الْحـج  مامه الشافعي تفصيله قد اختلف األئمـة يف املـراد مـن قولـه تعـاىل ﴿     أشار به إىل اختيار مذهب إ    ] ٍوعشر لَيال [: قوله  )٣(

 اتلُومعم رهال وذو القعدة وتـسعة    ] ١٩٧: البقرة[﴾أَشما هي هذه األشهر فقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل أن أشهر احلج شو
ناف بدخول اليوم أيضا قال املال علي القـاري يف  وعند األح. أيام وعشر ليال من ذي احلجة بدخول ليلة النحر فيها ال يومه   

  ]علمية. [¼شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي احلجة أي عندنا½": املسلك املتقسط"
  ]علمية. [مقدر ليكون مجلة ألنه جزاء¼ ال½فيه إشارة إىل أن خرب ] فيه[: قوله  )٤(
  ]علمية. [عىن الشرعي وهو اخلروج عن الطاعةأشار به إىل أن املراد من الفسق هاهنا امل] معاص[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (ألن التعبري على النهي بصورة اخلرب أبلغ يف االنزجار] واملراد يف الثالثة النهي[: قوله  )٦(
شر عن أجيب بأن شأن اهللا ستر ال، إن اهللا كما يعلم اخلري من العبد يعلم الشر منه: إن قلت] إخل... وما تفعلوا من خري [:قوله  )٧(

إذا تاب العبد أنسى اهللا احلفظة ذنوبه وأنسى ذلك ½: العبيد فال يظهره عليهم خبالف اخلري فيظهره للخالئق ملا يف احلديث
 )"صاوي". (وأيضا اآلية مسوقة يف أفعال احلج وكلها خري، ¼جوارحه ومعامله حىت يأيت يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب

  ]علمية. [ر به إىل بيان سبب نزول اآلية الالحقة على طبق عادتهأشا] إخل... ونزل[: قوله  )٨(
 )"صاوي". (أي عالة] كَال[: قوله  )٩(
. فيه استحباب التزود وأنه الينايف التوكلَ وذم السؤال والتوكلِّ على الناس] وتزودوا فإن خري الزاد التقوى [:قوله  )١٠(

 ]علمية) ["اإلكليل"(
 )"صاوي". (كالغصب والسرقةأي ] وغريه [:قوله  )١١(
 )"مجل". (تفسري للمضاف واملضاف إليه] ذوي العقول[: قوله  )١٢(

  أي ? 
شهر

خر ال
ىل آ

كن إ
ف الر

طوا
خري 

ده تأ
ز عن

جو
ك في

ه مال
 قائل

شهر
ل ال

ك
. 

  ك١٢

  ك١٢ .فعرب عنه بالنفي للمبالغة فاملقصود وال ترفثوا? 

 
< ك ١٢ .أي شيئا يوصلكم   

  ك١٢ .إىل مكة ? 

 ع
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ْان ت تغوا  يف ﴿ ُ َ ْ َْ ًفضال  تطلبوا ﴿) ١(﴾ َ ْ ْمن ربكم  ﴿)٢(﴾ رزقاَ ُْ ج ﴾     زل ردا،حلبالتجارة يف ا ۤفاذا﴿لكراهتهم ذلك) ٣(ن  َِ ْافضتم َ ُ َْ َ  ﴾
ٍمن  فت  ﴿)٤(دفعتم  ٰ َ َ وف بها ْ و ق﴾ بعد ا َفاذْ وا اهللا  ﴿)٥(ل ُ ُ زدل) ٦(﴾َ ِ بعد املبيت  َعِند   والتهليل والدعاء ﴿)٧(فة بالتلبيةمب ْ
ِالمشعر َ ْ ِالـ ام َْ َ َ زح ْ زدلفـة يقـال لـه  ر ا و جبـل يف آ قـ﴾  مل خـ ر اهللا )٨(هـ ك ويف احلـديث أنـه   اهللا عليـه و سـلم وقـف بـه يـذ صـ

ر جدا وه حىت أ سفويد ٰواذْ وہ كما  د   رواه مسلم ﴿،ع َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْو ان  ملعالم دينه ومناسـك حجـه والكـاف للتعليـل ﴿)٩(﴾َ ِ َ  ﴾
ٖكنتم من قبل   خمففة ﴿ ِ ْ ْ َْ  ُ ْ َمن الضال ْ َل ﴾ قبل هداه ﴿ُ  ٓ  َ ْثم   افيضوا  ﴿.﴾﴾۱۹۸ ﴿ِ ُ ْ ِ َ ش ﴿ ُ ر ي﴾ يا  ُمن حيث افاض الناس ق  َ َ َ ُ ِْ ن أي﴾  َْ م 
وا بها معهم)١٠(عرفة زدل)١١(تقف بأن  ون با وا  ِ وكا مل يقف وف معهـم وثـم ن و ن ا رفعـا  للتـفـة  قـ ل عـ ر ) ١٢(رتيبـت كيف الـذ

                                                
 )"كرخي". (يف موضع جر¼ أن تبتغوا½إىل ¼ يف½أشار بتقدير ] يف أن تبتغوا [:قوله  )١(
  ]علمية. [خروي مما ال ريب فيهأشار به إىل أن املراد بالفضل الدنيوي منه بقرينة املقام وألن نفي اجلناح عن األ] رزقا[: قوله  )٢(
أي فال بأس بالتجارة باحلج إذا كانت ال تشغله عن أفعاله لكن احلق أن التجارة وإن كانت ] إخل... نزل ردا [:قوله  )٣(

واإلخالص ] ٥: البينة[﴾ين﴿وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الد: مباحة يف احلج إال أن األوىل تركها فيه لقوله تعاىل
 )"روح البيان"،"صاوي". (أن ال يكون له حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة

  ]علمية. [فترك ذكر املفعول¼ أفضتم أنفسكم½إشارة إىل أن اإلفاضة هو الدفع هاهنا وأصله ] دفعتم[: قوله  )٤(
  ]علمية. [جب ذه اآلية ألن اإلفاضة منها ال يتصور إال بعد الوقوف افيه إشارة إىل أن الوقوف ا وا] بعد الوقوف ا[: قوله  )٥(
أي لذاته من غري مالحظة نعمه ألنه تعاىل يستحق احلمد من حيث ذاته ومن حيث إنعامه على خلقه ] فاذكروا اهللا[: قوله  )٦(

 )"مجل"]. (١٩٨: البقرة[﴾واذْكُروه كَما هداكُم﴿: فحصلت املغايرة بني هذا وقوله
  ]علمية. [أشار به إىل الرد على من قال بصالة العشائني ووجه الرد أنه الختصيص للذكر مبعىن الصالة مبكان] بالتلبية[: قوله  )٧(
ومسي مشعرا من الشعار وهو العالمة؛ ، بوزن عمر فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم] يقال له قزح [:قوله  )٨(

 )"مجل". (ف باحلرام حلرمته من التحرمي وهو املنع فهو ممنوع من أن يفعل فيه ما مل يؤذن فيهألنه من معامل احلج ووص
ألن األول لبيان ] ١٩٨: البقرة[﴾فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشعِر الْحراِم﴿: وليس هذا تكرارا لقوله] واذكروه كما هداكم[: قوله  )٩(

يف سب لذلك احملل وأوجب بالثاين أن يكون ذكرنا إياه كهدايته إيانا أي موازيا هلا حمل الذكر والوقوف وتعليم النسك املنا
 )"روح البيان". (الكم والكيف

فيه إشارة إىل ضعف ما قيل أي من مزدلفة إىل مىن بعد اإلفاضة من عرفة إليها واخلطاب عام وإمنا ضـعف   ] من عرفة [: قوله  )١٠(
  ]علمية. [فائدة إال اإليضاح] ١٩٩: البقرة[﴾ أَفَاض الناسِمن حيثُهذا؛ ألنه ال يبقى لقوله ﴿

  ]علمية. [أشار به إىل ما هو املقصود من اإلفاضة وهو الوقوف بعرفة] بأن تقفوا ا معهم[: قوله  )١١(
ع الناس يقتضي أن األمر بالوقوف بعد رجو¼ مث½جواب عن سؤال مقدر حاصله أن اإلتيان بـ] إخل... ومث للترتيب [:قوله  )١٢(

. مبعىن الواو وهي ال تقتضي ترتيبا¼ مث½من عرفة ووصوهلم مىن مع أن األمر ليس كذلك فأجاب املفسر بذلك وأجيب أيضا بأن 
Å 
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ـ ?    ك١٢ .¼ تبتغوا½متعلق ب

  كما١٢ .¼ واذكروا½متعلق بقوله ? 

  ال من ? 

لفة 
مزد

. 
  ك١٢

  ك١٢ .وكانوا ال يقفون بعرفات ? 

 
ك١٢ .أي بعرفة  >   ك١٢ .أي تكربا =   ١٢ .أي مع سائر الناس =  

ــ ــ ـــن ــ ــ ــ ــ ــــــــ
ـن

صح
ا 

ف 
وقو
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َواستغِ وا اهللا﴿ ُ ْ َ ْ وبكم ﴿  َ ن ذ ن﴾  ٌان اهللا غفور م َْ ُ َ ٌرحيم ﴾ للمؤمنني ﴿ ِ  ْ ِ ْفاذا قض تم ﴿ .﴾ بهم﴾ ۱۹۹ ﴿  ُ َ َْ َ َ ْ مناسككم  ﴿)١(﴾ أديتم ِ ُ َ ِ َ   ﴾
رة العق)٢(كمّعبادات حج َ بأن رميتم  ىن)٣(بةمج ررتم  مب  وطفتم وا َفاذْ وا اهللا ﴿ستق ُ ُ ْكذ كم  ﴾ بالتكبري والثناء ﴿ َ ُ ِ ْ ِ َ

ْ باءكم ُ َ ٓ روم ) ٤(﴾ َ راغ حج)٥(ك كما كنتم تذ ّعند  رة ﴿ف ًاو اشد ذ ا خكم باملفا ْ ِ َ َ ن َْ ركم إياهمم ﴾  ع   ¼أشد½ ونصب ،كذ
ن  ر½ماحلال  روا¼كذ وب باذ ك ا ر )٦(ملنص و تأ خ إذ  َفمن الناس من  قول ربنا   تنالكان صفة له ﴿ عنه ل َِ َۤ  َ ُ َ ِْ ُ  ْ  َ ي ِـ فـ﴾ نـصيبنا ﴿ ِ
َالدنيا  ْ   ....................................................................................)٧(﴾ فيؤتاه فيها 

                                                
أن اهللا عزوجل يباهي مالئكته بأهل عرفات ويقول انظروا إىل عبادي جاؤوا من كل فج عميق شعثا غربا أشهدوا ½: وروي) "صاوي"(

أن الشيطان ما رئي يف يوم هو أصغر وأحقر وأذل منه يوم عرفة وما ذلك إال ملا يرى من ترتل الرمحة ½ويروى ، ¼إين غفرت هلم
أعظم الناس ذنبا من وقف ½: إذ يقال إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها إال الوقوف بعرفة ويف احلديث، ¼وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام

ة الواحدة أفضل من عشرين غزوة يف سبيل اهللا وقيل إن البعري إذا حج عليه مرة بورك يف واحلج. ¼بعرفة فظن أن اهللا تعاىل ال يغفر له
 )"روح البيان". (أربعني من أمهاته وإذا حج عليه سبع مرات كان حقا على اهللا سبحانه وتعاىل أن يرعاه يف رياض اجلنة

حم [﴾فَقَضاهن سبع سماواٍت﴿: منه اإلمتام والفراغ كقوله تعاىلإذا علق بفعل النفس فاملراد ¼ قضى½أشار به إىل أن    ] أديتم[: قوله  )١(
  ]علمية]. [٢٣: اإلسراء[﴾وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ﴿:  وإذا علق على فعل الغري فاملراد به اإللزام كقوله تعاىل]١٢: السجدة

ا العبادات املتعلقة باحلج فإا شائعة فيهـا وإن كـان أصـلها      أشار به إىل أن املراد باملناسك هاهن      ] عبادات حجكم [: قوله  )٢(
  ]علمية. [مبعىن غاية العبادات مطلقا

بسكون امليم وجتمع على مجرات بفتح امليم وعلى مجار واجلمرة تطلق على احلصاة املرمية وعلى ] مجرة العقبة [:قوله  )٣(
 )مجل. (وله بأن رميتم مجرة العقبة أي رميتم إليها أي إىل تلك البقعةموضع الرمي بطريق االشتراك واملتبادر منها هنا املوضع فق

قد كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا مبىن وقيل عند البيت فيذكرون فضائل آبائهم ] كذكركم آباءكم[: قوله  )٤(
دون يف ذلك األشعار ومناقبهم فيقول أحدهم كان أيب كبري اجلفنة يقرى الضيف وكان كذا وكذا فيعدد مناقبه ويتناش

ويتكلمون باملنثور واملنظوم من الكالم الفصيح وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة والرفعة فلما من اهللا عليهم باإلسالم 
 )خازن. (أمرهم أن يكون ذكرهم هللا ال ألبائهم

  ]علمية. [لب ال إىل املفعولإشارة إىل أنه من قبيل إضافة املصدر إىل الفاعل كما هو الغا] كما كنتم تذكروم[: قوله  )٥(
، أي على أنه مفعول مطلق وسكت عن إعراب اجلار وارور وهو حال أيضا من ذكر مقدم] املنصوب باذكروا[: قوله  )٦(

واملعىن اذكر اهللا ذكرا مماثال لذكركم آباءكم أو أشد أي أكثر منه فكل من اجلار وارور وأشد حال من املفعول 
﴿أو أشد﴾ معطوف : ه كان يف األصل صفة لو تأخر عنه فلما قدم عليه أعرب حاال على القاعدة وقولهاملطلق قدم عليه ألن
 )مجل. (على اجلار وارور

إخل﴾ ...  عطف على مقدر ال املذكور من قوله ﴿ربنا آتنـا ﴾وما له يف اآلخرة﴿: فيه إشارة إىل أن قوله   ] فيؤتاه فيها [: قوله  )٧(
... إخل﴾ إنشاء وقولـه ﴿ومـا لـه   ... إخل ﴾من مقول اهللا تعاىل وألن قوله ﴿ربنا... قوله ﴿وما لهألنه من مقول بعض الناس و  

  ]علمية. [إخل﴾ إخبار وعطف اإلخبار على اإلنشاء ال جيوز
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ٍوما ل     اال ة من خَالق ﴿ َ ْ ِ ِ َِ ٰ ْ ِ ٗ َ َ ًومن م من  قول ربنا   تنا    الدنيا حسنة  ﴿.﴾ نصيب﴾ ۲۰۰ ﴿َ َ َ ََ َ َ ْ  َ ُِ ِْ ۤ  ْ ُ ِ ْ ْ ُ ًو    اال ة حسنة ﴿) ١(﴾ نعمةَ َ َ َ ِ َِ ٰ ْ ِ ي    ه﴾ 
َ و قنا عذاب النارِ  ﴿) ٢(اجلنة َ  َ َ وهلا وهذا بيان ملا كان علَ﴾ بعد﴾ ۲۰۱ ﴿ِ ون وحلـال املـؤمنني والقـصد خم د ر كيـه ا ملـش
ن كما وعد ع احلث   طلب خري الد)٣(به واب يار ولـهلثبا ٌ ل ـم  ـصيب﴿ :بقعليه  ْ ِْ َ ُ وابَ  مـا ل ﴿ْ﴾ أجـن مـ ﴿)٤(ثـ﴾ 

ْكسبوا ُ َ ج والدعاء ﴿َ ن ا وا  حل﴾  م ِواهللا  يع الحساب عمل َ ُِ ْ ُ ْ ِ َ ق﴾ ۲۰۲ ﴿َ ن أيام الـدنيا )٦( كلهم يف قدر نصف ار)٥(خلل﴾ حياسب ا م 
َواذْ وا اهللا  ﴿.حلديث بذلك ُ ُ رات َ ي ا جلم﴾ بالتكبري عند ر ٍ   ايام معدودت  ﴿)٧(م ٰ ْ ُ ْ  ٍ ق الثالثة ﴿أي )٨(﴾َ  ر ي أيام ا ْفمن  لتش َ َ

                                                
 ذلك مما يعني على الدار اآلخرة فكل أي بركة وخريا وذلك كالعافية والزوجة احلسنة والدار الواسعة وغري] نعمة [:قوله  )١(

  )"صاوي". (أمر يف الدنيا يوافق الطبع ويعني على الدار اآلخرة فهو من حسنات الدنيا
قال . أي دخوهلا بسالم حبيث ميوت على اإلسالم وال يلحقه حساب وال عذاب ويرى وجه اهللا الكرمي] هي اجلنة[: قوله  )٢(

 تعاىل حسنة الدنيا عيش على سعادة وموت على شهادة وحسنة اآلخرة بعث من القرب الشيخ أبو القاسم احلكيم رمحه اهللا
أن احلسنة يف الدنيا املرأة الصاحلة ويف ½وعن سيدنا علي رضي اهللا عنه . على بشارة وجواز على الصراط على سالمة

  :قال السعدي عليه الرمحة. وراء وعذاب النار املرأة السوءاآلخرة احل
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك".    (ويـت شـشـدار أو در ـديـ ب   باشد زن خوب روي چو مستور   

  ]علمية. [أشار به إىل املقصود من إيراد هذه اجلملة املعترضة] والقصد به[: قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إىل أن املراد من النصيب هاهنا الثواب من باب ذكر العام وإرادة اخلاص] ثواب[: قوله  )٤(
جـازام  جاز مـن م فيه إشارة إىل أن احملاسبة على حقيقتها كما هو مذهب أهل احلق ال م  ] إخل... حياسب اخللق [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ ألن محل النصوص على ظواهرها واجب ما مل يصرف عنها صارف؛ا وكيفًا كما قيلموافقة أعماهلم كمعلى 
 وذلك كناية عن عظيم قدرته فمن كان هذا ، ورد أنه يف مقدار ساعة بل ورد أيضا كلمح البصربل قد] يف قدر نصف ار[: قوله  )٦(

  ويرى أنه ال حماسب غريه وذلك بعد انفضاض املوقف الذي تدنو وما من أحد من احملاسبني إال،وصفه ينبغي أن يتقى وخيشى
 وحتيط املالئكة باملخلوقات فيكونون ،لنار حول اخلالئق وتكون ا، ويسيل العرق يف األرض سبعني ذراعا،الشمس فيه من الرؤوس

 )"صاوي". ( وهو خيتلف باختالف الناس فنسأل اهللا السالمة من أهواله،سبع صفوف حيولون بينهم وبني النار
وكذلك عقب الصلوات وعند ¼ اهللا أكرب½: أي عند رمي كل حصاة من حصيات اجلمار يقول] عند رمي اجلمرات[: قوله  )٧(

 )"روح البيان"، "مدارك"، "صاوي". (¼بسم اهللا واهللا أكرب½: بح بأن يقولالذَ
يف أيام التشريق هي ثالثة أيام بعد يوم النحر أوهلا يوم القر وهو احلادي عشر من ذي احلجة ] يف أيام معدودات[: قوله  )٨(

 اليوم من مىن والثالث يوم النفر الثاين وهذه  ألن بعض الناس ينفرون يف هذا؛يستقر الناس فيه مبىن والثاين يوم النفر األول
يوم عرفة إىل كرب دبر كل صالة من ½: األيام الثالثة مع يوم النحر أيام رمي اجلمار وأيام التكبري أدبار الصلوات ويف احلديث

 )"كبري"، "روح البيان". (لقلتهن¼ معدودات½ ومسيت .¼آخر أيام التشريق

 مد١٢. الداعون باحلسنتني?

  ١٢ .من عطف الالزم على امللزوم ? 

صف
 الن

ٓ َِك اُول ٰ
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َ عجل  َ ر )١( استعجلأي ﴾ َ ىن لنف با ن   م   ِ    يوم ْ  ﴿م َ ْ َ ْ قأي﴾ ِ ر ي يف ثاين أيام ا ي مجـاره)٢(لتش ِفـَالۤ اثـم عَليـ   ﴿)٣(م بعد ر ْ َ َ ْ ِ َ ﴾
َومن تا  بالتعجيل ﴿  َ َ ْ َ ِفَالۤ اثم عَلي  ﴾ بها حىت بات ليلة الثالث ور  مجـاره ﴿ َ ْ َ َ ْ ِ   يف ذلـك)٤(بـذلك أي هـم خمـريون﴾َ

ي اإل. ٰلمن ات  ﴿  ثمنفو ِ ِ ِوا قوا اهللا واعَلموا انكم  ا حلقيقة ﴿ا يف ّ ألنه احلاج؛هّ﴾ اهللا يف حج َ ُْ ُ  َ  ُ ْ َ ََ َلي  تحـ ون  ْ ُْ َ ُِ ْ رة ﴾ ۲۰۳ ﴿َ خـ﴾ يف اآل
َومن الناس من  عجب  قول     الحيوة الدنيا  ﴿.فيجازيكم بأعمالكم َْ  َ ِِ ٰ ْ َْ َْ ِ ٗ ُ ْ َ َ  ُ ِ رة ملخالفته العتقاده ﴿)٥(﴾ ِ  َو  خ وال يعجبك يف اآل

ٖ ُش د اهللا ع   ما    قلب  ِ ْ َ ُْ ِ َ ٰ َ َ ِ وله ﴿أ﴾ ْ ق  وا لقنه  ف ِو و الد الخ م ُْ  َ َ َ ِصامَ ومة﴾ ۲۰۴ ﴿َ  لـك وألتباعـك لعداوتـه لـك )٦(خلص﴾ شديد ا
ق ر ن  س  و األ يو ش ب خن ُْح كان منافقا )٧(ه ن بـه وحمـب لـه فيـدين ل ي   اهللا عليـه و سـلم حيلـف أنـه مـؤ مو الكالم  صـ للنبـ

زرع و)٨(جملسه ر  محـ فأكذبه اهللا يف ذلـك و بـ ُمـ ض املـسُ رهـا لـيال كمـا قـال تعـاىل للـبعر  رقـه و عقمني فأ َ اذا تـو  َو  ﴿: ح َ َ ِ  ﴾
                                                

 ملـا كـان غالـب     ¼اسـتعجل ½ هاهنا مبعىن املطاوعة ال متعديا لعدم ذكر مفعوله ألن     ¼تعجل½أن  إشارة إىل   ] استعجل[: قوله  )١(
و ½ : ألنه أوفق لقوله؛ وإمنا اختاره يف النظم ¼استعجل½ـ   متعديا فسر تعجل ب    ¼تعجل½استعماله يف املطاوعة وغالب استعمال      

  ]علمية. [¼من تأخر
به إىل أن الكالم على حذف املضاف دفعا ملا يومهه ظاهر النظم من أن النفر واقـع     يشري  ] أي يف ثاين أيام التشريق    [: قوله  )٢(

  ]علمية. [يف كل من اليومني وليس مرادا
أصل مشروعية الرمي عند أمر سيدنا إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم بذبح ولده فلما توجه به ملىن ] رمي مجاره [:قوله  )٣(

فرماه بسبع حصيات مث تعرض له عند الوسطى فرماه أيضا بسبع مث تعرض له عند العقبة تعرض له الشيطان عند املسجد 
 )"صاوي". (فرماه أيضا بسبع فهو مما زال سببه وبقي حكمه

وأجيب أيضا بأن ذكر ،  عنه اإلمث جواب عن سؤال وهو أن املتأخر أتى باملطلوب فكيف ينفى]أي هم خمريون [:قوله  )٤(
ر مشاكلة وأجيب أيضا بأنه رد على من زعم من اجلاهلية أن على املعجل اإلمثَ وعلى من زعم منه اإلمث يف جانب املتأخ
 )"صاوي". (أن على املتأخر األمثَ

¼ يف اآلخرة½: على أنه صفة له أي قوله وكالمه الكائن يف شاا وما يتعلق ا وقوله¼ قوله½ـمتعلق ب] يف احلياة الدنيا[: قوله  )٥(
 املستكن يف الفعل العائد على القول أي وال يعجبك هو أي قوله وكالمه الكائن يف شأن اآلخرة املتعلق ا متعلق بالضمري

 )"مجل". (كإدعائه أنه مؤمن وأنه حمب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا القول من تعلقات اآلخرة
وإما ¼ يف½ا مصدر وعلى هذا فاإلضافة على معىن إم¼ اخلصام½صفة مشبهة و¼ ألد½أشار به إىل أن ] شديد اخلصومة[: قوله  )٦(

 )"أبو السعود". (كصعب وصعاب وكلب وكالب وحبر وحبار وكعب وكعاب¼ خصم½مجع 
  ]علمية. [أشار به إىل بيان التوضيح بعد اإلام وسبب الرتول] وهو األخنس بن شريق[: قوله  )٧(
 وسلم جملسه أي يف جملسه أي يقربه منه يف جملسه فكان النيب صلى أي فيدنيه النيب صلى اهللا عليه] فيدين جملسه[: قوله  )٨(
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رف ٰس    عنك ﴿)١(نصا َ   االرض ليْفسد في ا و ي ل  ال ث والنسل ﴾ م  ﴿ َ ْْ  َ َ ََ ِْ ْ َ ُ َ ُْ ِ َْ ِِ ِ ِ ْ ن مجلة الفساد  َ َو اهللا ال يحب الفساد ﴿) ٢(م﴾  َ َُ ِْ  ُ َ َ 
ر  به﴾۲۰۵﴿ َو اذا قيل ل   اتق اهللا  ﴿.ي﴾ أي ال  ِ  ُ َ َ ْ ِ َ ِ ْْ اخذتـ  الِعـز ﴾ يف فعلـك ﴿ َ َُ َ عـة   العمـل ّ واحلميـ)٤(فـةَن َ األ)٣(﴾ محلتـه ُةَ
ِباالثم ﴿ ْ ِ ْ ر باتقائه ﴿)٥(﴾ِ ٗفحسب  م الذي أ ُ ْ َ ُ ج نم﴾ كافيه ﴿ َ َ ُؕولبئس الم اد )٦( َ َ ِ ِْ َ ْ َ ي)٧(﴾﴾ ۲۰۶﴿َ راش  ه ا ْو من الناس من   ﴿.لف َ ِ  َ ِ َ

ْ  ي ِ ْ ع ﴿   ُ  ْفس يبي﴾  َ َابتغاء  ﴿)٨( يبذهلا يف طاعة اهللاأي ﴾ َ ٓ َ ِ ِمرضات اهللا  ﴿)٩(﴾ طلب ْ ِ َ ْ و صهيب،﴾ رضاه َ  ملا آذاه )١٠(ه و
                                                

ضمري يعود على النيب صلى اهللا تعاىل عليه ¼ يدين½اهللا عليه وسلم إذا جلس وحضر األخنس أخذه عنده قريبا منه ففاعل 
 )"مجل". (أي األخنس¼ فيدنو½وسلم ومفعوله حمذوف كما علمت ويف بعض النسخ 

 كمـا قيـل ألن نـزول اآليـة يف     ¼صـار واليـا  ½ مبعىن االنصراف ال مبعىن الوالية مبعىن  فيه إشارة إىل أن التويل    ] انصرف[: قوله  )١(
  ]علمية. [حق األخنس بن شريق وهو مل يكن واليا

من عطف اخلاص على العام ¼ ويهلك احلرث والنسل½: خرب مبتدأ حمذوف تقديره هذا أي قوله] من مجلة الفساد[: قوله  )٢(
 )"مجل". (لفساد أعم من ذلك فيشمل سفك الدماء وب األموال وغري ذلكفإن ا

أشار به إىل أن يف أخذ استعارة تبعية استعري األخذ للحمل بعد أن شبه حال محية اجلاهل ومحلها ] محلته األنفة [:قوله  )٣(
 )"مجل". (إياه على اإلمث حبالة شخص له على غرميه حق فيأخذ به ويلزمه إياه

 )"شهاب". (أي التكرب] فةناَأل [:لهقو  )٤(
 ،اتق اهللا :ن أكرب الذنب أن يقول الرجل ألخيهإن مِِِ :قال ابن مسعود] وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلمث [:قوله تعاىل  )٥(

 يقول له اتق إال أن ،اعدل أو حنوه عزره :إذا قال اخلصم للقاضي :قال العلماء ،أخرجه ابن املنذر .عليك بنفسك :فيقول
 ]علمية[)"اإلكليل". (اهللا فال يعزره هلذه اآلية

فاعل حبسب مث اختلف القائل بذلك ¼ جهنم½وقيل ، خربه أي كافيه جهنم¼ جهنم½مبتدأ و¼ حسبه½] فحسبه جهنم [:قوله  )٦(
 )"مجل". (يف حسب فقيل هو مبعىن اسم الفاعل وقيل اسم فعل

¼ هي½أشار به إىل أن املخصوص بالذم حمذوف وهو ¼ هي½: در أي واهللا وقولهجواب قسم مق] ولبئس املهاد [:قوله  )٧(
 )"مجل". (خربه¼ بئس½وحسن حذفه هنا كون املهاد وقع فاصلة وهو مبتدأ أو اجلملة من 

من صالة وصيام وحج وجهاد وأمر مبعروف وي عن منكر فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة فصار ] يف طاعة اهللا[: قوله  )٨(
 ومن ]٢٠٧: البقرة[﴾ابِتغاء مرضاِت اللِّه﴿: البائع واهللا تعاىل املشتري والثمن هو رضا اهللا تعاىل وثوابه املذكور يف قولهك

 )"مجل". (رأفته بعباده أن أنفس عباده وأمواهلم له مث أنه تعاىل يشتري ملكه مبلكه فضال منه ورمحة وإحسانا
  ]علمية. [بتغاء مبعىن الطلب ونصبه على املفعول بهأشار به إىل أن اال] طلب[: قوله  )٩(
خرج من مكة يريد اهلجرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة وهو ابن مئة سنة أتبعه نفر ] إخل... وهو صهيب [:قوله  )١٠(

هللا ال أضع سهمي ميا مصيبا فقال يا معشر قريش لقد علمتم أين من أرماكم رجال وااوكان رفنثر كنانته من مشركي قريش 
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رك  ر إىل املدينة و ون ها ر تا ج ك ِواهللا  رءوف بالِعباد  ﴿)١(م مالههلملش َْ ِ  َْ ُ َ زل يف .﴾ حيث أرشدهم ملا فيه رضاه﴾۲۰۷ ﴿ُ ن و
وا السبت ن سالم وأصحابه ملا  عظمعبد اهللا  وا اإلبل بعد اإلسـالم ﴿)٢(ب ر ه و َياي ا ك  َ ِ الذ  منوا ادخلوا ف  ُْ ُ ْ َُ ْيَن ِ ِلم ي الـسـ  ْ  ﴾

رها ــسني و ــسح ال ك ــة    اإلســالم ﴿)٣(بفــت ً اف  ٓ ــسلمَ ن ال رائعه ﴿أي ) ٤(مــ﴾ حــال  ع  شــ يف  ــ ــوا خطــوت مجي ِو ال ت بع َٰ ُ ُِ ْ ُ  َ رق َ  )٥(طــ﴾ 
ِالشيطن﴿ ٰ ْ ق ﴿أي﴾   ر زيينه با ي  لتف ٌان  َ كم عدو مب ْ  ت ِ  ْ ُ َ ُ ٗ زللتم ﴿.  العداوةّ﴾ بني﴾ ۲۰۸ ﴿ِ  ْفان  ُ َْ َ َ ْ ول يف مجيعه  ِ ن الد خ﴾ ملتم   )٦(ع
ِمن  عد﴿ ْ َ نت)٧(   ُ ما جاءتكم ال    ٰ َ َ َْ ُ َُ ْ رة ٓ ج الظا ه﴾ ا ق ﴿)٨(حلج ح   أنه  ٌفاعَلموا ان اهللا عزيز ع ْ ِ َ َ  َ  ُ ْ ن انتقامه منكم  َ يء  زه  ع﴾ ال  ش يعج

                                                
 مث افعلوا ما ، حىت أرمي بكل سهم يف كنانيت مث أضرب بسيفي ما بقي يف يدي قلب رجل وأمي اهللا ال تصلون إيلإال يف

 ،شئتم ولن ينفعكم كوين فيكم فإين شيخ كبري ويل مال يف داري مبكة فارجعوا وخذوه وخلوين وما أنا عليه من اإلسالم
 فلما دخلها لقيه سيدنا أبوبكر رضي اهللا عنه فقال له ربح البيع يا صهيب فقال وما ذاك يا ففعلوا وسار هو إىل املدينة

 )"روح البيان". (أبابكر فأخربه مبا نزل فيه ففرح بذلك سيدنا صهيب رضي اهللا عنه
األخذ فعلى هذا يكون ماله فيه إشارة إىل قول آخر يف تقرير اآلية وهو أن املراد بالشراء االشتراء و] وترك هلم ماله [:قوله  )١(

 )"مجل". (هو الثمن الذي تركه هلم ونفسه هي املبيع الذي اشتراه وأخذه
أي احترموه واستمروا على تعظيمه الذي كان يف شريعة سيدنا موسى عليه الصالة والسالم ] ملا عظموا السبت [:قوله  )٢(

رهوا حلومها وألباا حلرمتها عليهم كما كان يف شريعة أي ك¼ كرهوا اإلبل½: ومن مجلة تعظيمه حترمي الصيد فيه وقوله
 ألن تعظيم السبت وحترمي اإلبل ؛سيدنا موسى عليه السالم فلم يدخلوا يف مجيع شرائع اإلسالم يعين مل يتلبسوا باجلميع

 )"مجل". (ليس من شرائع اإلسالم
  ]علمية. [فيهيتني رِوأشار به إىل القراءتني املَ] بفتح السني وكسرها[: قوله  )٣(
 )"مجل". (ومل يقل كافا¼ كافة½:  هنا فقيلقد عرفت أنه يذكر ويؤنث فلذلك أنث] حال من السلم[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل أن ليس املراد من اخلطوة ما بني قدمي اخلاطيء بل املراد طريقه وسبيله كما ال خيفى] طرق[: قوله  )٥(
 معىن ]٢٠٨: البقرة[﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ ادخلُواْ ِفي السلِْمواعلم أن يف قوله تعاىل ﴿. حكامهأي مجيع أ] يف مجيعه[: قوله  )٦(

عاما ومعىن خاصا فالعام خطاب عام مع مجيع من آمن أي ادخلوا يف شرائط اإلسالم يف الباطن كما يف الظاهر ومن شرائطه 
 وأما املعىن اخلاص .¼الناس من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه املسلم½: ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فخطاب خاص مع شخص اإلنسان ومجيع أجزائه الظاهرة والباطنة فينبغي أن يدخل أركانه يف اإلسالم بالفعل فالعني بالنظر 
 واحد منها يف اإلسالم بأن يستسلم واألذن بالسمع والفم باألكل والفرج بالشهوة واليد بالبطش والرجل باملشي ودخول

 )"صاوي"، "روح البيان". (ألوامر احلق وجيتنب نواهيه بل يترك ما ال يعنيه أصال ويقع على ما ال بد له منه
 )"صاوي". (إن قلت إن الزلل ال يكون إال بعد جميئها أجيب بأن املراد مبجيئها ظهورها ظهورا بينا] إخل... من بعد[: قوله  )٧(
ت الدالئل العامة من العقلية والنقلية كاملعجزة الدالـة علـى الـصدق    اأشار به إىل أن املراد من البين     ] ج الظاهرة جاحلُ[: لهقو  )٨(
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ٌحِكيم﴿ ْ ْ ل   ﴿.﴾ يف صنعه﴾ ۲۰۹ ﴿َ َينظرون  ﴿)١(﴾ ماَ ْ ُ ُ ْ ر  َ ول فيه ﴿ )٢(ينتظ﴾  ون الد خالتار ُاال ان ياتي م اهللا ك ُ ُ َْ ِ ْ  َ ۤ رهأي﴾ ِ   )٣(مـ أ
ر ربك﴿كقوله  ٍ    ظَلل  عذابه ﴿أي ﴾مأو يأيت أ ُ ْ ع ظِ  ﴾ُ ِمن الغمام ة ﴿ّلمج َ َ ْ َ ُوالمل كة وق   االمر حاب ﴿َ﴾ الس   ْ َ ِْ َ ُ َ َُ َ ِ َ ر )٤(﴾ تم ْ م أ

ُو  ا   اهللا ترجع اال هالكهم ﴿ ْ ُ َ ْ ُ ِِ َ ُمورَ ول والفاعل ﴾۲۱۰ ﴿ُْ رة فيجازي،للمفع﴾ بالبناء  ْسـل  ﴿.بعملـه  ّ كال)٥(خيف اآل ﴾ يـا حممـد َ
َب    ا اءيل﴿ ْ ِ ٓ َ ْ ِ  ِ ْكم  ت ن م ﴿) ٦(﴾ تبكيتا َ ُْ ٰ ْ َ ول الثـاين¼سـل½ ُقـةِّ معل)٨( كم اسـتفهامية)٧(﴾ َ ن ا ملفعـ  ويل)٩(عـ ي ثـاين  مفعـ و  هـ
زها ﴿)١٠(آتينا َ من  ية بممي و  َ ْ نة     ٍ راَ وها  وى فبد ن وا زال ا ر وإ ق ا رة  كف﴾ ظا ل لسل مل ن لبح كفل ِومن يبدل  عمة اهللا  ﴿ ه َ َ ْ ِْ ْ  َ  َ ﴾ أي  َ

ن اآليات)١١(ما أنعم به عليه ُمن  عد ما جاءت   ألا سبب اهلداية ﴿؛م  َ َْ ٓ َ ِ ْ َ را ِ    ................................)١٢(كف﴾ 
                                                

  ]علمية. [وكالبيان احلاصل بالقرآن والسنة املوجب للدخول
  ]علمية. [ادة فال معىن لالستفهام منه تعاىل ألن اهللا تعاىل عامل الغيب والشه؛فيه إشارة إىل أن االستفهام مبعىن النفي] ما[: قوله  )١(
  ]علمية. [والعذاب ليس كذلك،  ألن النظر إمنا يتحقق إىل املتحقق يف احلالأن النظر مبعىن االنتظار والترقب؛إشارة إىل ] ينتظر[: قوله  )٢(
 )"صاوي". (ستحيلة على اهللادفع بذلك ما يقال إن اإلتيان مبعىن االنتقال من صفات احلوادث وهي م] أي أمره[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إىل أن القضاء مبعىن اإلمتام كما هو أصله] مت[: قوله  )٤(
ال تقديره أن من املعلوم أن كل أمر ال يرجـع إال إىل اهللا فمـا وجـه هـذا التنبيـه       أشار بذلك إىل جواب سؤ    ] فيجازي[: قوله  )٥(

  ]علمية. [جازي على األعمال بالثواب والعقابنه املُوحمصل اجلواب أن املراد من هذا إعالم اخللق أ
 )"صاوي". (ستفهام منهم وهذا تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالأي تقريعا وتوبيخا ال ل] تبكيتاً [:قوله  )٦(
اآليات اليت أوتوها  ألن سيدنا ونبينا صلى اهللا عليه وسلم عامل جبميع ؛اعلم أن السؤال ليس لالستعالم] كم آتيناهم [:قوله  )٧(

 )"مجل". (فحينئذ ال حيتاج إىل جواب ألن السؤال إذا كان لغري االستعالم ال حيتاج إىل اجلواب
أي استفهام تقرير وهو ال ينايف التبكيت ألن معىن التقرير احلمل على اإلقرار وهو ال ينايف التقريع ] استفهامية [:قوله  )٨(

 )"مجل". (والتبكيت
 ﴾كَم آتيناهمالتعليق هو إبطال العمل لفظا ال حمال واإللغاء إبطاله لفظا وحمال فتكون مجلة ﴿] ملفعول الثاينعن ا[: قوله  )٩(

ليست منها ¼ سل½إن قلت إن التعليق خمتص بأفعال القلوب و. ¼سل½ يف املعىن يف حمل املفعول الثاين لـ]٢١١: البقرة[
 )"مجل"، "صاوي". (أجيب بأا سبب للعلم والعلم منها

 )"صاوي". (¼هم½ومفعوهلا األول اهلاء من ¼ كم½أي ] وهي ثاين مفعويل آتينا [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [م بهنعأشار به إىل أن املراد من النعمة املُ]  به عليهنعمأي ما أَ[: قوله  )١١(
]. ٢٨: إبراهيم[﴾لَى الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللِّه كُفْراًأَلَم تر ِإ﴿: هذا هو املفعول الثاين وقد صرح به يف قوله تعاىل] ًكفرا [:قوله  )١٢(

 )"صاوي"(

 كما١٢.  إبطال العمل لفظا ال معىن هو، من التعليق?
 م١٢. أي كم?

 ١٢. عالمة? ك١٢. أي مميز كم?

 ع
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ِفان اهللا شديد الِعقاب ﴿ َ َ ِْ ُ ْ ِ ََ ُِز ل﴿. )١(﴾ له﴾ ۲۱۱ ﴿  ُلذ ك وا ي َن َ ََ ْين ِ ن أهل مكة  َالحيوة الدنيا  ﴿)٢(م﴾  ْ  ُ ٰ َ ويـه ْ وهـا ) ٣(لتم﴾ با حب فأ
ْ س ون من الذ  منوا  ﴿)٤(﴾ همَو﴿ ُُ ََ َ َْ ْينَ ِ  َ ِ رهمْ َأي ¼بـالل وعمـار وصـهيب½ كـ)٥(لفق﴾  زؤون بهـم ويتعـا ل  ون يـسته

ْوالذ ا قوا عليهم باملال ﴿ َ ْيَن  ِ رك َ  ْفو  وهم هؤالء ﴿)٦(لش﴾ ا ِق م يوم القيمةَ َ ٰ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْواهللا يرُزق من  شاء  غيؕ َ ْ َْ ِ َ ُُ ٓ َ  َ ُ ٍر حسابـَ َ ِ  أي  ﴾﴾ ۲۱۲ ﴿ِ
رة أو )٧(رزقـا واســعا ن ورقـابهم)٨(ايالــدن خـ يف اآل ر وال الــسا ور مــنهم أ ي بـان ميلــك ا خ مـ ُ ــان النــاس  ﴿.ملـسخ  َ ً اُمــة )٩(َ  

ًواحدة َ ِ ر )١٠(ع﴾   اإلميان  ض و ن  وا بأن آ ب فا كفبع م َفبعـث اهللا النبـ ٖ عـض ﴿ختلف ّ َِ  ُ َ َ َمبـ  ﴾ إلـيهم ﴿ َ ْينِ  َ ن  ُ ن آ مـ﴾  مـ
ْيَنومنذرِباجلنة ﴿ ِ ْ ُ ر بالنار ﴿  َ ن  كف﴾  َ و انزل مع م  ا ِكتب م َ َٰ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ىن الكتبَ َ  بالحق  ﴿)١١(مبع﴾  ْ زل ﴿ِ ق بأ ن﴾  َ ليحكممتعل َُ ْ ﴾ به  ِ

ِب ْ  الناس﴿ ِف  اختَلفوا في  َ َ ُْ ِ ِْ َْ ْ ن َ ن الد ي﴾  ِوما اختَلف في   ﴿م ْ ِ َ َ ْ َ ن ﴿ َ ُاال الذ اُوتوہ ي﴾ أي الد َْ ُ ِْ ْين ِ ر أي﴾     ض و ن  كف الكتاب فآ بعم
َمن  عد ما بعض ﴿ ِ ْ َ نت ِ  ُجاءت م ال    ٰ َ َْ ُ َُ ْ ي وما بعدهاحلُ ﴾ آ ن متعلقة باختلف و وحيد و رة   ا هج الظا م لت ع ه ع مقدم   )١٢(ج

                                                
 )"صاوي". (قدره املفسر عليه الرمحة لصحة جعل اجلملة جواب الشرط] له[: قوله  )١(
 )"صاوي". (ختصيص حبسب السبب وإال فكل كافر كذلك] من أهل مكة [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (ر الذي باطنه قبيحأي التحسني الظاه] بالتمويه[: قوله  )٣(
 )"صاوي". (أشار به إىل أن اجلملة حالية] هم [:قوله  )٤(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل بيان علة السخرية عندهم] لفقرهم[: قوله  )٥(
حاصـل  ، هفِلـم خـالف عنـ   ¼ وهـم ½بـل  ¼ والذين آمنـوا ½أشار به إىل دفع ما يقال إن مقتضى الظاهر أن يقول          ] إخل... الشرك[: قوله  )٦(

  ]علمية. [الدفع أن املراد من املتقني هاهنا املتقني من الشرك وهم الذين آمنوا بعينهم لكن آثر التعبري به مدحا هلم بالتقوى
 )"صاوي".  (¼لَموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها½: أي ملا يف احلديث] إخل... رزقاً واسعاً [:قوله  )٧(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل أن يف اآلية رمزا إىل وعد املؤمنني بالتوسعة يف الدنيا أيضا] نياأو الد[: قوله  )٨(
أي يف مبدأ الدنيا من سيدنا آدم عليه السالم إىل سيدنا إدريس عليه السالم وقيل من سيدنا آدم ] إخل... كان الناس [:قوله  )٩(

 )"صاوي". (انوا على احلق وال اختالف بينهم يف تلك املدةعليه السالم إىل سيدنا نوح عليه السالم واملعىن أم ك
ة حـني أخـذ اهللا   بوديـ ين بالعرفقني على التوحيد مقِـ أشار به إىل ما هو املختار عنده أي كان الناس مت         ] على اإلميان [: قوله  )١٠(

والكفر بناء على مـا أخرجـه ابـن    يب بن كعب رضي اهللا عنه وقيل متفقني على اجلهالة تعاىل عليهم العهد وهو املروي عن أُ    
  ]علمية. [أيب حامت عن ابن عباس

أشار به إىل أن الالم للجنس فاندفع ما يتوهم أنه ال معىن إلنزال الكتاب الواحد مع النبيني وأيـضا فيـه      ] تبمبعىن الكُ [: قوله  )١١(
  ]علمية. [رد على الكشاف حيث قال مع كل واحد كتاب وجعل الالم للعهد

أي فيكون املعىن وما اختلف يف الدين أحد من بعد ظهور احلجج الواضحة حال كون ] إخل... وهي وما بعدها[: قوله  )١٢(
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ىن ﴿ ْ  غيا ملعاالستثناء يف ا ن الكا َ ن ﴿م﴾  ير َب ن مۚ ف دي اهللا الذ  منوا لما اختَلفوا فيـ  مـن ف ِ ِ ُْ ِْ َْ َْ َْ َُ ِ َ ْين ِ  ُ َ َْ َُ َ الحـق  ﴾ للبيـان ﴿ َ ْ
ٖباذْن  ِ ِ ُواهللا  ي دي من  شاء  ﴿)١(﴾ بإرادتهِ ٓ َ  ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ٍا    اط مستقيم ﴾ هدايته ﴿  َ ْ  ِ َ ْ ٍ َِ ِ ق﴾ ۲۱۳ ﴿ٰ ق ا ر حل﴾  ي زل يف جهد.)٢(ط  أصاب )٣(ن و

ْام  ﴿املسلمني  َ  حس تم  ان تدخلوا الجنة و لما  أ ﴿)٤(﴾ بلَ َِ َ َ ْ َ ُْ َُ ُْ ْ ْ ُياتكم مثل ﴿)٥(﴾ لم َ َ  ْ ُ ِ ْ ْالذ خَلوا من قبلكم  ﴿)٦(به ما أ ِ﴾ ش َ ْ ُْ ِ َ ِِ ْ َ ْيَن ن    م﴾ 
ن فتــصربوا كمــا صــربوا ﴿ ن ا ملحــاملــؤمنني  ــست م مــ ُم ُ ْ ــستأنفة َ  ــة م ــاء  مبينــة مــا قبلهــا ﴿)٧(﴾ مجل ُالباس ٓ َ َْ ر   ْ لفقــ﴾ شــدة ا

ُوال اء﴿ ٓ رض ﴿َ   ُزلزلوا مل﴾ ا ْو  ُ ِ ْ وا بأ َ َي  قولـَ حت نواع البالء ﴿ عج﴾ أز ْ ُ ع  َ ر ف﴾ بالنصب وا ْالر سول والذ  منـوا   قال ﴿أيل ُْ َ ْيَنُ ِ  َ ُ
ٗمع  َ رَ ي الشدة عليهم ﴿)٨(للنص﴾ استبطاء    ...................................................)٩(﴾ يأيت َم ٰ  ه لتنا

                                                
االختالف بغيا إال الذين أوتوه وإمنا جعل مقدما على االستثناء لئال يكون االستثناء املفرغ متعددا مع أنه ال يكون كذلك 

 )"صاوي". (¼بعد ما جاءم البينات إال بغيا بينهمإال الذين أوتوه إال من ½ألنه يصري املعىن حينئذ 
إشارة إىل أن املراد من اإلذن ليس املعىن احلقيقي وهو الفك واإلطالق لعدم احلجر يف اهلداية قبلـه وذلـك         ] بإرادته[: قوله  )١(

  ]ةعلمي. [ باألمر وتارة باإلرادة وتارة بالتوفيققد يكون بالقول وقد يكون بالفعل فلذلك فسر تارةً
أشار به إىل أن املـراد مـن الـصراط املـستقيم هاهنـا طريـق احلـق بعالقـة املـشاة بينـهما ال مـا هـو              ] طريق احلق [: قوله  )٢(

  ]علمية. [احملسوس كما ال خيفى
قيل كان ذلك يف غزوة األحزاب حني حاصر الكفار املدينة واحتاطوا ا وقطعوا عنها ] إخل... ونزل يف جهد [:قوله  )٣(

د ومل يكن بينهم وبني دخوهلا إال اخلندق وكانوا إذ ذاك عشرة آالف مقاتل فاشتد الكرب واخلوف على املسلمني الوار
 )"صاوي". (وال سيما مع وجود ثالمثئة منافق بني أظهرهم فرتلت اآلية

. تقويتهم على الصربمنقطعة واهلمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخي واملقصود منه ¼ أم½أشار به إىل أن ] بل[: قوله  )٤(
 )"روح"، "صاوي"(

  ]علمية. [¼ما½ زيدت عليها  مل¼املّ½أن أصل أشار به إىل ] مل[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (أشار به إىل أن الشبه يف األمر الذي أتاهم ال يف الذوات] ما أتى [:قوله  )٦(
مبينة ما ½: وقوله] ٢١٤: البقرة[إخل ... ﴾ستهمم﴿: أي كأنه قيل ما مثل الذين خلوا وما حاهلم فقيل] مجلة مستأنفة [:قوله  )٧(

فحينئذ هذا يف املعىن ¼ مثل ما أتى½وفيه مساحمة على صنيعه أوال حيث قدر بعد ] ٢١٤: البقرة[﴾ثَلُ الَِّذينموهو ﴿¼ قبلها
 )"مجل". (أصاب الذين خلوااملذكور يف اآلية هو ما  بيان ملا أتى الذين خلوا ال ملثله إذ مثله هو ما أصاب املؤمنني أو

 )"مجل". (أي تفريج الكرب أي ال شكا وارتيابا] استبطاء للنصر [:قوله  )٨(
 مرفوع على أنه فاعل لفعل حمذوف وقيل مرفـوع علـى أنـه مبتـدأ والظـرف قبلـه            ¼نصر اهللا ½فيه إشارة إىل أن     ] يأيت[: قوله  )٩(

  ]علمية. [خربه والظاهر هو األول فلذا اختاره
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ِ   اهللا  ﴿ ُ ْ ن قِ ف)٢(عدناهُ الذي و) ١(﴾َ وا  مأ ٌاال ان    اهللا  يب  ﴿) ٣(بل اهللاجيب ْ ِ َ َِ  َ ْ َ ِ ۤ َ سـلون  ﴿. )٥( إتيانه)٤(﴾﴾ ۲۱۴ ﴿َ َ ْ ُ َ ٔ ْ ﴾ يا حممد  َ
َماذا ينفقون ﴿ َْ ُ ِ َْ ونهأي﴾  ُ وح وكان شيخا ذا مال فسأل)٦(ينفق الذي  ن ا رو  جلم والسائل  ب يعم  ص   اهللا عليه و سلم عمالنب ا

ق ن  ينفق و   م ع ْقل  ﴿)٧(ينف ٍ ما ا فقتم  من خ ْ   ﴾ هلم ﴿ُ َ ْ ْ ُ َْ ْ َ ۤ قَ  الذي )٨(ملنف﴾ بيان ملا شامل للقليل والكثري وفيه بيان ا

                                                
 )"صاوي". (ليس قول الرسول عليه الصالة والسالم قلقا وعدم صرب بل ذلك دعاء وطلب ملا وعده اهللا به] مىت نصر اهللا[: هقول  )١(
  ]علمية. [أشار به إىل أن اإلضافة للعهد بقرينة املقام] الذي وعدناه[: قوله  )٢(
 ،ن كالم الرسول و أتباعه واجلملة الثانية من كالم اهللا تعاىلأشار به إىل أن اجلملة األوىل م] إخل... فأجيبوا من قبل اهللا [:قوله  )٣(

 )"كرخي". (مستأنف على إرادة القول أي قيل هلم ذلك إسعافا ملرامهم] ٢١٤: البقرة[﴾أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب ﴿: وإىل أن قوله
أَمن ﴿: الكرب كان الدعاء بالفرج مستجابا قال تعاىلأخذ من ذلك أنه إذا اشتد ] ﴾أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب﴿[: قوله  )٤(

وعن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال ملا شكونا إىل رسول اهللا ] ٦٢: النمل[﴾يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوَء
رفهم بون بأنواع البالء فال يصإن من كان قبلكم من األمم كانوا يعذ½: صلى اهللا عليه وسلم ما نلقى من املشركني قال

ذلك عن دينهم حىت إن الرجل كان يوضع على رأسه املنشار فيشق فلقتني وميشط الرجل بأمشاط احلديد مبا دون العظم 
من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه وأمي اهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب منكم من صنعاء إىل حضر موت 

 )"صاوي"، "روح البيان" (.¼عجلونتال خيشى إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم 
أي فاصربوا كما صربوا تظفروا وفيه إشارة إىل أن املراد بالقرب القرب الزماين ويف إيثار اجلملة اإلمسية على ] إتيانه[: قوله  )٥(

 )"كرخي". (الفعلية املناسبة ملا قبلها وتصديرها حبرف التنبيه والتأكيد من الداللة على حتقق مضموا وتقرره ما ال خيفى
على أصلها من ¼ ما½اسم موصول مبعىن الذي والعائد حمذوف وأن ¼ ذا½أشار به إىل أن ] أي الذي ينفقونه [:قوله  )٦(

والتقدير يسئلونك أي ¼ يسألون½ـة حملها نصب بملخربه واجل¼ ذا½وهي مبتدأ و¼ يسئلونك½االستفهام ولذلك مل يعمل فيها 
 )"كرخي". (الشيء الذي ينفقونه

يعلم من هذا أن يف اآلية حذفا لبعض املسؤل عنه وأن السؤال عن أمرين عن املنفق من املال وعن ] وعلى من ينفق[: قوله  )٧(
 جواب عن ]٢١٥: البقرة[﴾قُلْ ما أَنفَقْتم من خيٍر﴿: مصرفه وذا االعتبار حتصل املطابقة بني اجلواب والسؤال وقوله

ذ حمصل هذا اجلواب جتويز اإلنفاق والتصدق بسائر أنواع األموال قليلها وكثريها وقوله إ، السؤال املصرح به يف اآلية
الذي هو ½:  جواب عن احملذوف من السؤال عن املصرف فقول املفسر عليه الرمحة]٢١٥: البقرة [إخل... ﴾فَِللْواِلديِن﴿

 )"مجل". (رهاملراد به الشق اآلخر املقدر يف السؤال كما أشار لتقدي¼ الشق اآلخر
م صرفه فلِـ ق من املال وعـن مـ  اهلم عن املنفَإىل جواب عما يقال إنه ملا كان سؤ     أشار به   ] إخل... قوفيه بيان املنفَ  [: قوله  )٨(

 : وحاصله أن اهللا تعاىل اقتصر يف بيان املنفق على البيـان اإلمجـايل الـذي تـضمنه قولـه     ،ق يف اجلواب مل يذكر اهللا بيان املنفَ    
هو كونه حالال فإن املنفق إمنا يطلق عليه اخلري إذا كان حالال من غري تعرض للتفصيل كما يف بيان املـصرف           و ¼من خري ½
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شّقو أحد  وله ه ر  ق اآل و ا رف الذي  ن ا بقي السؤال وأجاب  خ لش ه ملص ِ فللوالد﴿: ع ْينَ َْ ِ َ َ واال) ١(ِ ْ ِ ب ْ  وال ت  والمسكِ ْ  وابن  َ ْ َ َ َِ ٰ َ ْ ْٰ ٰ َِ َ َ ْ
ِالس يل  ْ ِ ٍ وما  ْفعلوا من خ ْ   ﴿)٢( هم أوىل به﴾ أي  َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ٌ فان اهللا ب  عليم  ﴿)٣(﴾ إنفاق أو غريهَ ْ ِ َ ٖ ِ َ  ِ َ كتب﴿. عليه  جازُ﴾ فم﴾ ۲۱۵﴿َ ِ ُ ﴾ 
ُ عَليكم القتال فرض ﴿ َ ِ ْ ُ ُ ْ ٌ و و  ہ  للكفار ﴿)٤(﴾َ ْ ُ َ ُ روهَ ْ  كم ﴿)٥(مك﴾  ُ ْ وع   ان ت  وا شي ملشقته ﴿) ٦( ﴾ طبعا   َ َْ ُ َ ْ ْ ََ ْئا و و خيـَ َ َُ ٌر ـً 

ْ كمۚ وع   ان تحبوا شيئا و و َ   كم ْ  ُْ ُ   َ ُ  ً َِ ْ  ُ ْ ََ سَ وجبة )٧(لنف ﴾ مليل ا ن التكليفات ا ورها  وجبة هلالكها و وات ا مل إىل ا ع نف مل لشه
وه خريا ر هتملسعادا فلعل لكم يف القتال وإن  ركـ؛ك ر ويف  ر والغنيمة أو الشهادة واأل ت ألن فيه إما ا ج ه وإن لظف

را ألن في وه  شأ ر ﴿هحببتم رمان األ ر و ج الذل وا ح ُ واهللا  عَلم لفق ْ َ ُ و خري لكم ﴿َ َ و ا   ال  عَلمون ه﴾ ما  ْ ُ ْ َ َ َ ﴾ ذلك ﴾۲۱۶﴿َ
ركم به ي   اهللا عليه و سلم.مفبادروا إىل ما يأ ص وأرسل ا ركني )٨(لنب وا ا ش فقـا ن  راياه وعليها عبد اهللا  ملـش أول  تل جحـ ب س

                                                
  ]علمية. [الإلشارة إىل كون بيان املصرف أمهّ

الولد قد علمت أن اآلية يف صدقة التطوع فال يشكل ذكر الوالدين وقدمهما لوجوب حقهما على ] إخل... فللوالدين[: قوله  )١(
 ما السبب يف وجوده وقدم األقربني ألن اإلنسان ال يقدر أن يقوم مبصاحل مجيع الفقراء فتقدمي القرابة أوىل من غريهم وألمأل

فاألليق أن أبعاض الوالدين وقدم اليتامى ألم ال يقدرون على الكسب وال هلم منفق فانظر هذا الترتيب احلسن يف كيفية اإلنفاق 
األخرى لوجه املذكور يف اآلية فيقدم األوىل فاألوىل على طبقها ومل يذكر فيها السائلني والرقاب كما يف اآلية اإلنسان ينفق على ا

 )"أبو السعود"خازن، . (فإنه شامل لكل خري وقع أي مصرف] ٢٧٢: البقرة[﴾وما تنِفقُواْ ِمن خيٍراكتفاء ا أو بعموم قوله ﴿
به إىل دفع ما يرد أن الم االختصاص يقتضي حصر اإلنفـاق علـى املـذكورين مـع أنـه جيـوز       أشار  ] أي هم أوىل به   [: قوله  )٢(

  ]علمية. [لغريهم أيضا وحاصل الدفع ظاهر
 )"صاوي". (أي كالكالم اللني الطيب] أو غريه[: قوله  )٣(
 يف نيف وسبعني  عنه وسلمأي وكان فرضه بعد اهلجرة بعد أن ى رسول اهللا صلى اهللا عليه] كتب عليكم القتال [:قوله  )٤(

 )"صاوي". (آية وهو فرض عني إن فجأ العدو وكفاية إن مل يفجأ بأن كان يف بلده وحنن الطالبون له
  ]علمية. [أشار به إىل أن املصدر مبعىن املفعول ليصح احلمل] مكروه[: قوله  )٥(
شقة النفس وخطر الروح ال أم كرهوا أمر اهللا أي فهو مكروه من جهة الطبع ملا فيه من مؤونة املال وم] طبعا [:قوله  )٦(

تعاىل وكراهة الطبع ال توجب الذم بل حتقق معىن العبودية إذا فعل ذلك اتباعا للشرع مع نفرة الطبع فأما كراهة االعتقاد 
 )"صاوي"، "روح البيان". (ات املنافقنيفهي من صف

إىل ¼ إخل...ونفورها½حمبوبية الشيء الذي هو شرلكم كما أشار بقوله أشار به إىل بيان تعليل ] إخل... مليل النفس[: قوله  )٧(
 )"مجل". (لف ونشر مرتب¼ إخل... فلعل½بيان تعليل كراهة الشيء الذي هو خري لكم ففي الكالم لف ونشر مشوش وقوله 

  ]علمية. [ن هاهنا إىل آخر الربعأشار به إىل بيان سبب نزول هذه اآليات م] إخل... وأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم[: قوله  )٨(

 ك١٢. فعل مبعىن املفعول كاخلبز مبعىن املخبوز أو مصدر نعت به للمبالغة ?

 ع
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ن ا وا ا حلو ب رجب فعريهم الكفار باستحالله ف ل قتل س عليهم  رة وا ن مجادى اآل وم  ر  ي آ بر لتب خ م ي خ م َ  سـلون  ﴿: ض َ ْ ُ َ ٔ ْ َ
ِعن الش ر ال ام   َ َ ْ ِ ْ  ِ رم ﴿َ ِ قتال في  ملح﴾ ا ْ ِ ٍ َ ْ قل  ﴿)١(﴾ بدل اشتمالِ ْ قتال فيـ  ك يـ﴾ هلم ﴿ُ ِْ َ ِ ِ ٌ َ مبتـدأ ،)٣(   عظـيم وزرا)٢(﴾ٌر ـِ

َ  وصــد ﴿.وخــرب ع للنــاس، ﴾ مبتــدأَ ــ  ــ يل اهللا  ﴿)٤(من ــن س ِ ع ِ ْ ِْ َ ــ  ﴾ دينــه ﴿َ ــ   ب ٖ وك ِ ْ ُ ن ﴿َو ﴿)٥(﴾ بــاهللاَ ــسجد عــ﴾ صــد  ِ الم ِ ْ َ ْ
ِال ام َ َ ُ و ا اج ا ل  من   ﴿)٧( مكةأي)٦(﴾ْ ْ ِ ِٖ ِ ْ َ ُ َْ ونَ ي   اهللا عليـه و سـلم واملؤ منـ﴾ وهم ا ص َ  كبـ وخـرب املبتـدأ ﴿،لنب ْ ﴾ ُر ـَ

ِ عِند اهللا أعظم وزرا ﴿ َ ن القتاْ ُ و الف نة  ل فيه ﴿م﴾  َ ْ ِْ رك منكم َ َ  كب﴿)٨(لش﴾ ا ْ ِر من القتل ـَ ْ َ ْ َ ِ َ وال يزالـون ﴾ لكم فيـه ﴿ُ ْ ُ َ َ َ  أي﴾ َ
ْ  ُقاتلونكم الكفار ﴿ ُ َ ْ ُ ون ﴿َِ يَ  ح   من﴾ أيها املؤ ْ يردوكم عن دينكم  ﴿)٩(ك﴾  ْ ُْ ُِ ْ ِ َ ْ ر ﴿َ ُ ْ ان استطاعواؕ ومن يرتدد منكم لكف﴾ إىل ا ْ ْ ُْ ْ ُِ ِْ َِ َ  َ ْ َ َ ِ

ْعن دين  فيمت و و ا  فا حبطت  ُ َْ ِ َ ُ َ َ ٌِ ِ َ َ َ ُ َ ٖ ْ ِ ْ ْ اعمال م﴾ بطلت ﴿َ ُ ُ َ ْ ِي الدنيا واال ة ـِ ف ﴾ الصاحلة ﴿َ َِ ٰ ْْ َ َ واب )١٠(﴾ فال اعتداد بها  ث وال 
وت عليهي والتق)١١(عليها ج مث)١٢(مليد با ع إىل اإلسالم لم يبطل عمله فيثاب عليه وال يعيده كا و ر حل يفيد أنه  ال وعليه جل

                                                
 )"روح البيان". (ألن الشهر مشتمل على القتال¼ الشهر½من ] بدل اشتمال [:قوله  )١(
]. ٥: التوبة[﴾فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهماألكثر أن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل ﴿] قتال فيه كبري [:قوله  )٢(

 )"يانروح الب"، "مدارك"(
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من الكرب الكرب من حيث الِوزر ال من حيث اجلسم فال يرد أنه ال جسم له] عظيم ِوزرا[: قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إىل أن الصد مبعىن املنع] منع للناس[: قوله  )٤(
.  ووجه الرد أن األصل يف الضمري أن يرجع إىل القريـب  راجع إىل سبيل اهللا ¼به½ن ضمري   إشارة إىل رد من قال إ     ] باهللا[: قوله  )٥(

  ]علمية[
لكن يلزم ¼ صد½قدر ذلك املفسر إشارة إىل أنه معطوف على سبيل اهللا مسلط عليه ] وصد عن املسجد احلرام [:قوله  )٦(

ا من املعطوف عليه عليه العطف على املبتدأ قبل استكمال مسوغه وأجيب بأنه ال يلزم حمذور إال إذا كان املعطوف أجنبي
 )"روح البيان"، "صاوي". ( ألن الكفر والصد عن سبيل اهللا واملسجد احلرام من واد واحد؛وهنا ليس بأجنيب

 هو مكة كلها ليطابق الواقع إذ كان صدهم عنها كلـها ال عـن   ¼املسجد احلرام½أشار به إىل أن املراد من ] أي مكة [: قوله  )٧(
  ]علمية. [املسجد احلرام خاصة

  ]علمية. [ الشرك ال اإلخراج والصد حىت يلزم التكرار¼الفتنة½أشار به إىل أن املراد من ] الشرك منكم[: قوله  )٨(
 )"صاوي". (مضمرة بعدها¼ بأن½للتعليل والفعل منصوب ¼ حىت½أشار بذلك إىل أن ] كي [:قوله  )٩(
  ]يةعلم. [أشار به إىل اإلحباط يف الدنيا] فال اعتداد ا[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [خرةأشار به إىل اإلحباط يف اآل] وال ثواب عليها[: قوله  )١١(
  ]علمية. [أشار به إىل اختيار مذهب إمامه الشافعي رمحه اهللا تعاىل] والتقييد باملوت عليه[: قوله  )١٢(

 كما١٢. أي استاقوا العري وفيها جتارة الطائف ?

ٓ ٰ َِك ول
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ي ۚ  م   في ا خلدون  ﴿)١(فعالشا َ و اُول   اصحب النارِ ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ ن اإلثم فال حيصل هلم .﴾﴾ ۲۱۷﴿ََ وا  رية أم إن  ن ا م وملا  سلم لس ظ
ر زل ﴿،جأ ْ ان الذ  منوا و الذ   اجروا ن  ُ َ َ َ ينَ ْين ِْ ِ  َ ْ ُ َ وا أوطام ِ  ِ وج دوا ف﴿)٢(ق﴾ فار ْ َُ ٰ ِي س يل اهللاـَ ِ ْ ِ َ   ﴿)٣(﴾ إلعـالء دينـه  ْ

َيرجون ْ ُ ْ ِ رحمت اهللا )٤(َ َ َ ْ وابه)٥(﴾َ ٌ واهللا غفور  ﴿)٦(ث  ْ ُ َ ُ ٌ رحيم  ﴿)٧(﴾ للمؤمننيَ ْ ِ ِ  سـلون  عن الخمر ﴾ بهم ﴿ ﴾۲۱۸﴿  ْ َ َْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٔ ِوالمي ) ٨(ْ ِ ْ َ ْ مار ِ ﴾ القَ

                                                
حكام املذكورة وهي حبوط اعلم أن ظاهر اآلية يقتضي أن تكون الوفاة على الردة شرطا لثبوت األ] وعليه الشافعي [:قوله  )١(

األعمال يف الدنيا واآلخرة وكون صاحبها من أصحاب النار خالدا فيها وأن ال يثبت شيء من هذه األحكام إن أسلم املرتد 
ذه اآلية على أن الردة ال حتبط األعمال حىت ميوت صاحبها عليها وعند بعد رد ته وهلذا احتج الشافعي قدس سره العزيز

ولَو أَشركُواْ ﴿: كا بعموم قوله تعاىلضي اهللا عنه أن الردة حتبط األعمال مطلقا أي وإن رجع مسلما متس رأيب حنيفة
ويتفرع عليه ] ٥: املائدة[﴾ومن يكْفُر ِباِإلمياِن فَقَد حِبطَ عملُه﴿: وقوله]. ٨٨: األنعام[﴾لَحِبطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ

وىل أن مجاعة من املتكلمني قالوا شرط صحة اإلميان والكفر حصول الوفاة عليهما فال يكون اإلميان إميانا إال  األ،مسئلتان
إذا مات املؤمن عليه وأيضا ال يكون الكفر كفرا إال إذا مات الكافر عليه واملسألة الثانية أن املسلم إذا صلى مث ارتد 

 عليه الرمحة يلزمه قضاء ما أدى أبو حنيفةي عليه الرمحة ال إعادة عليه وقال والعياذ باهللا مث أسلم يف الوقت قال الشافع
 )"روح البيان". (وكذا الكالم يف احلج

  ]علمية)["صاوي". (ة هاهناأشار بذلك إىل معىن اهلجر] فارقوا أوطام[: قوله  )٢(
 )"مجل". (ل مبعىن الدين وأن يف الكالم حذف مضافمبعىن الم التعليل والسبي¼ يف½أشار ذا إىل أن ] إلعالء دينه[: قوله  )٣(
أثبت هلم الرجاء دون الفوز باملرجو لإليذان بأم عاملون بأن العمل غري موجب لألجر وإمنا هو على ] يرجون [:قوله  )٤(

 )"أبو السعود". ( ألن يف فوزهم اشتباها؛طريق التفضل منه سبحانه وتعاىل ال
 وإما اعتبارا حباهلا يف ، هنا بالتاء إما جريا على لغة من يقف على تاء التأنيث بالتاء¼رمحت½ت قد كتب] رمحت اهللا[: قوله  )٥(

ويف ] ٥٦: األعراف[﴾ِإنَّ رحمت اللِّه﴿: الوصل وهي يف القرآن يف سبعة مواضع كتبت يف اجلميع بالتاء هنا ويف األعراف
فَانظُر ِإلَى آثَاِر رحمِت  ﴿:ويف الروم] ٣٢: الزخرف[﴾ورحمت ربك ﴿:ميويف مر] ٧٣: هود[﴾رحمت اللِّه وبركَاتههود ﴿

 )"مجل"]. (٣٢: الزخرف[﴾ورحمت ربك خير﴾ و﴿ ربكتأَهم يقِْسمونَ رحم ﴿:ويف الزخرف] ٥٠: الروم[﴾اللَِّه
 عينها؛ ألنـه ال يتـصور رجـاء عـني الرمحـة الـيت هـي صـفة اهللا تعـاىل          إشارة إىل أن املراد من الرمحة أثرها ال     ] ثوابه[: قوله  )٦(

  ]علمية. [فتأمل
إشارة إىل أن حذف املتعلق املعني بقرينة السياق فال يرد توهم أنه حذف للتعمـيم فيتنـاول الكفـار أيـضا           ] للمؤمنني[: قوله  )٧(

  ]علمية. [¼م½كما مر وهكذا البيان يف قوله 
وِمن ثَمراِت النِخيِل واَألعناِب قال املفسرون تواردت يف اخلمر أربع آيات نزلت مبكة ﴿]  اخلمريسئلونك عن [:قوله  )٨(

فطفق املسلمون يشربوا وهي هلم حالل يومئذ مث إن عمر ومعاذا ونفرا من ] ٦٧: النحل[﴾تتِخذُونَ ِمنه سكَراً وِرزقاً حسناً
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ْ قــل مــار مــا حكمهمــا ﴿ِالق ــا ﴾ هلــم ﴿ُ ۤ في م َ ِ ْ ٌ اثــم يف تعاطيهمــا ﴿أي﴾ ِ ْ ــِ ِ ك ي ـَ راءة باملثلثــة،﴾ عظــيم ٌر ْ ا حيــصل ِ ملــ)١(قــويف 
ش ﴿)٢(بسببهما ول ا ن املخاصمة واملشامتة و لفح  ق ِ و منافع للناس م َ ِ ُ ِ َ ر)٣(﴾  رح يف ا خلم باللذة وا    وإصـابة املـال بـال )٤(لف

ر ﴿ ّدَك ۤ و اثم ما  مليس يف ا َ ُ ُ ْ ِ ن املفاسد ﴿أي﴾ َ َ  كبم ما ينشأ عنهما  ْ َ مـن  ْفِع مـا ﴿عظـم أ﴾ ُر ـَ ِ  ْ ومِ ربها  زلـت  قـ﴾ وملـا  شـ  )٥(ن

                                                
يسأَلُونك عِن الْخمِر نا يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر فإا مذهبة للعقل فرتلت ﴿الصحابة عليهم الرضوان قالوا أفت

اآلية فشرا قوم وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إمثها وتركها آخرون وقالوا ال حاجة لنا فيما فيه إمث ] ٢١٩: البقرة[﴾والْميِسِر
عبد ما  يا أيها الكافرون أ عنه دعا ناسا منهم فشربوا وسكروا فأم أحدهم فقرأ قلكبري مث إن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا

 من يشرا فقلّ] ٤٣: النساء[﴾ اآلية ﴿الَ تقْربواْ الصالَةَ وأَنتم سكَارىفرتلت ¼ ال أعبد½يف ¼ ال½تعبدون إىل آخر السورة بدون 
ا قوم يف غري حني الصالة حىت كان الرجل يشرا بعد صالة العشاء وقالوا ال خري يف شيء حيول بيننا وبني الصالة وشر

فيصبح وقد زال عنه السكر ويشرب بعد الصبح فيصحوا إذا جاء وقت الظهر مث اختذ عتبان بن مالك ضيافة ودعا رجاال من 
اخلمر حىت سكروا منها املسلمني فيهم سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه وكان قد شوى هلم رأس بعري فأكلوا منه وشربوا 

مث إم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا األشعار فانشد سعد رضي اهللا عنه قصيدة فيها هجاء األنصار وفخر لقومه فأخذ 
رجل حلي البعري فضرب به رأس سعد رضي اهللا عنه فشجه موضحة فانطلق سعد رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ِإنما الْخمر فرتل ﴿¼ اللهم بين لنا يف اخلمر بيانا شافيا½األنصاري فقال عمر رضي اهللا عنه وسلم وشكا إليه 
ِسريالْم٩٠: املائدة[﴾و [﴿ ونَيف املائدة إىل قولههنتم ملْ أَنتفَه﴾]انتهينا يا رب½فقال عمر رضي اهللا عنه ] ٩١: املائدة ¼

 )"روح البيان". (جرة بعد غزوة األحزاب بأياموحرمت اخلمر يف السنة الثالثة من اهل
 )"صاوي". (¼كثري½أي ] ويف قراءة باملثلثة [:قوله  )١(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل أن اإلمث فيهما من حيث أنه يؤدي إىل اإلمث ال أما إمث يف أنفسهما] إخل... ملا حيصل بسببهما[: قوله  )٢(
لكن احلديث  ،ل ا ملن أباح التداوي باخلمر وملا يقوله األطباء فيها من املنافعقد يستد] منافع للناس[ :قوله تعاىل  )٣(

االصحيح مصر كل ما يقوله األطباء وغريهم يف اخلمر من املنافع فهو شيء كان عند  :قال السبكي ،ح بتحرمي التداوي
 فإن اهللا اخلالق لكل شيء سلبها املنافع مجلة شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل حترميها وأما بعد نزول آية التحرمي

إن اهللا مل ½ذا يدل قوله صلى اهللا عليه وسلم وعلى ه ،قال وذا تسقط مسألة التداوي باخلمر .فليس فيها شيء من املنافع
 ]علمية)["اإلكليل". (¼جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها

نفعة ما إشارة إىل أنه ليس فيـه شـفاء وال دواء ويـدل علـى ذلـك حـديث             ويف تفسري امل  ] اخلمرباللذة والفرح يف    [: قوله  )٤(
  ]علمية. [¼فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء½مسلم 

أشار به إىل التصريح بأن هذه اآلية ليست مبحرمة للخمر إمنا اآلية احملرمة هلـا هـي           ] إخل...وملا نزلت شرا قوم   [: قوله  )٥(
  ]علمية. [اآلية اليت يف املائدة
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ر رون إىل أن  ع عنهــا آ ّوا ح خــ ــسـلون متهــا آيــة املائــدة ﴿متنــ َ و   َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ــون )١(َ ــاذا ينفق َ م َْ ُ ِ َْ ــل  مــا قــدره ﴿أي﴾ ُ ِق وا ُ نفقــ﴾ أ
َالعْفو﴿ َ وا أنفسكم)٢(﴾ْ ون إليه و وا ما حتتا ن احلاجة وال  تضيع  أي الفاضل  ج تنفق راءة )٣(ع رق ويف  ع بتقـد ر يبا و½ فل  ¼هـ 
َكٰذل  ﴿ ِ ر ﴿َ َ يبـ   اهللا  َ كـم االيـِت لعلكـم تـتف ونكـ﴾ أي كما بني لكـم مـا ذ ْ ُُ  َ َْ َ  ْ ُ ُ َ ََ ٰ ٰ ُ ُ ر ﴿ي ـِ فـ ﴿.﴾﴾۲۱۹ ﴿ُ ِ الـدنيا و اال ةمـ﴾ أ َِ ٰ ْْ َ َ   ﴾

ح لكم فيهما ٰ و  سـلون  عـن ال ـت   ﴿)٤(صلفتأخذون باأل ٰ ََ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ونـه)٥(﴾َ رج يف شـأم فـإن و)٦(يلق ومـا  ن ا حلـ  وهم  مـ كلـا
رج وا هلم طعاما وحدهم  واهلم و ن أ وا ما هلم  ز وا وإن  فحـ يأ صنع م م ل ع ْ قـل  اصـَالح ل ـم  ﴿مث ُ  ٌ ْ ِ ْ واهلمُ بتنميتهـا  )٧(مـ﴾ يف أ

ٌ خ ْ  ومداخلتكم ﴿ رك ذلك ﴿َ ن  ت﴾  ْ و ان تخالطو م م ُ ْ ُ َِ ُ ِْ وا نفقتكم بنفقتهم َ ْ فاخوانكم﴿)٨(ختلط﴾ أي  ُ َ ْ وانكم  ِ خ﴾ أي فهم إ

                                                
ال عن جنس املال الذي ينفق منه وعلى من  املتقدم رضي اهللا عنه فسأل أوالسائل عمرو بن اجلموح] ويسألونك [:قوله  )١(

ن ذلك السؤال ينفع  ألنه ملا كا؛ق فلم يكن بني السؤالني تكرار وإمنا مجع السائل يف اآليةينفقه وسأل ثانيا عن القدر املنفَ
 )"صاوي". (لناسأن السائل مجيع امجيع الناس فك

ففيه حترمي  ،أخرجه الطرباين وغريه¼ الفضل عن العيال½قال ابن عباس ] ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [:قوله تعاىل  )٢(
 .على منع أن يهب الرجل ماله حبيث ال يبقى له ما يكفيه¼ سحنون½واستدل به ، الصدقة مبا حيتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته

 ]يةعلم[)"اإلكليل"(
والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها ﴿أي فاإلسراف مذموم وكذا التقتري قال تعاىل ] وتضيعوا أنفسكم [:قوله  )٣(

]. ٦٧: الفرقان[﴾ن ذَِلك قَواماًوالَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بي﴿: وقال تعاىل] ٢٩: اإلسراء[﴾كُلَّ الْبسِط
 )"صاوي"(

 إىل أن كون التفكر املذكور غاية جماز باعتبار أنه سبب للعمل الصاحل الـذي       إشارة] فتأخذون باألصلح لكم فيهما   [: قوله  )٤(
  ]علمية. [ل غايةعصودا بذاته فكيف جيهو غاية حقيقة فال يرد أن التفكر ليس مق

فيه داللة على جواز خلط الويل ماله مباله وجواز التصرف فيه بالبيع : قال الكيا .اآلية]  عن اليتامىويسألونك [:قوله تعاىل  )٥(
وجواز دفعه مضاربة إىل غريه وفيه داللة على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث ألن اإلصالح  ،والشراء إذا وافق اإلصالح

إلصالحه وفيه داللة على أنه ال بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق .  الظنالذي تضمنته اآلية إمنا يعلم من طريق االجتهاد وغالب
 ]علمية[)"اإلكليل"( .ناوفيه داللة على جواز خلط أزواد اإلخو .انتهى

 فيه إشارة إىل أن العبارة على حذف املضاف؛ ألن الغرض سوال عن املعاملة ال عن ]إخل... وما يلقونه [:قوله تعاىل  )٦(
 ]علمية [.خيفىذام كما ال 

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد بإصالحهم إصالح أمواهلم بقرينة السياق] يف أمواهلم[: قوله  )٧(
 األول أن املفاعلـة مـن جانـب فـإن املخـاطبني باخلطابـات        ،أشـار بـه إىل األمـرين      ] أي ختلطوا نفقـتكم بنفقتـهم     [: قوله  )٨(
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 ١٢. أي فهو حرج?

< ١٢ك .أي جعلها نامية بالتجارة  

 ك١٢. وقيل أراد باملخالطة املصاهرة=
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ن شأن األخ أن خيالط أخاه أي فلكم ذلك ﴿ ن و ميف الد َ واهللا  عَلم المْفسدي ِ َُ ْ ُ ْ ُ واهلم مبخالطته ﴿َ ِ من المصلحم ﴾ أل ِْ ْ ُ َ ِ﴾)١( 
ْ ولو شاء اهللا  العنتكم  ﴿)٢(بها فيجازي كال منهما ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ٓ َ ْ َ ريم املخالطـة ﴿َقلضيّ﴾ َ ٌ ان  اهللا عزيـز بتحـ عليكم  ْ ِ َ َ ره )٣(﴾ِ  مـ غالـب   أ عـ

ٌحِكيم ﴿ ْ ُ و ال تنِكحوا  ﴿.﴾ يف صنعه﴾ ۲۲۰﴿َ ْ َ َ وا )٤(﴾َ زو ج  ون ﴿أتت ٰ الم كِت ملسلميها ا ِ ْ ُ رات ﴿ْ ؕ والمٌة ف﴾ أي الكا َ ح   يؤمن  َ َ َ ِ ْ ُ  َ
ٍمؤمنٌة خ ْ  من م كة   َ ِ َْ   ْ ٌ  َ رةِْ ر)٥(ح﴾  رغيبـه يف نكـاح  زوج أمـة و ن  زوهلا العيب    حـ ألن سبب  ت ت م ع ركة ﴿ن ْ و لـو مـشة  َ  

ْاعج تكم َُ ْ ََ وص)٧( جلماهلا وماهلا)٦( ﴾ْ وا الكتـاب ½ بغري الكتابيات بآية )٨(خمص وهذا  ن أو ن الـذ َواملحـصنات  َ ِ ِْ ّْ تـُ ي ُمـ َِ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ َ و ال  ﴿¼َ َ
ُتنِكحوا  ْ وا ﴿ُت﴾ ُ َ الم ك ْ  جزو ِ ِْ ُ ِ ح   يؤمنواؕ ولعبد مؤم﴾ أي الكفار املؤمنات ﴿ْ ِْ ْ ٌْ َُ َ  َ ْ ُ ْن خ ْ  من م ك و لو اعجبكم َ َ  ْ ٌُ َ ْ َ ْ َ  ٍ ِ َْ ﴾ ملاله ٌ 

رك ﴿ ومجاله ﴿ ِ يدعون  اللش﴾ أي أهل ا َ ْ ُ ْ وجب هلـا فـال ي النارِ َـَ ق منـاكحتهم ﴿ مل﴾ بدعائهم إىل العمل ا ُ واهللا  تليـ  َ
                                                

يتامى والثاين أن املراد باملخالطة املخالطة يف النفقة بقرينة مقـام الـرتول ال       واملتصرفني بالتصرفات هم األولياء فقط دون ال      
  ]علمية. [طة باملصاهرةلاملخا

 أمٍر مباٍح أو مطلوٍب ملقصٍد ممنوع فرب ،األمور مبقاصدها :أصل لقاعدة] واهللا يعلم املفسد من املصلح[ :قوله تعاىل  )١(
علمية[)"اإلكليل"( .باعتباِر مقصٍد آخر[ 

  ]علمية. [أشار به إىل أن اآلية وعيد ووعد ملن خالطهم إلفساد وإصالح]  منهماالّفيجازي كُ[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( ألنه غالب على أمره؛هذا كالتعليل ملا قبله فاملعىن لو شاء اهللا عنتكم ألعنتكم] إن اهللا عزيز [:قوله  )٣(
ن الصحابة كان عاشقا امرأة يف اجلاهلية فلما أسلم اجتمع ا يف مكة بعد سبب نزول اآلية أن رجال م] وال تنكحوا [:قوله  )٤(

هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فراودته عن نفسه فقال هلا قد حال بيين وبني ما تطلبينه اإلسالم فقالت له فهل 
 )"مدارك"، "صاوي". (ه نزلت اآلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أخربك يف التزوج يب فقال حىت استأذنل

 ألنـه لـو أراد منـها أمـة مل يفـد خرييـة األمـة        ؛ إىل رد من أراد من املشركة مطلق امرأة حرة أو أمـة           فيه إشارة ] حرة[: قوله  )٥(
ا  خـالف مـ  ابق قرينة على إرادة األمـة فـإرادة   ألن الس؛ وإن أراد منها حرة كان خالف الظاهر،املؤمنة على احلرة املشركة 

دلت عليه القرينة يكون خالف الظاهر ووجه الرد أن سبب الرتول يدل علـى إرادة احلـرة كمـا ذكـر الـشارح وألن خرييـة               
  ]علمية. [األمة املؤمنة على احلرة املشركة تدل على خرييتها على األمة املشركة بالطريق األوىل فيناسب السابق

 ]علمية) ["اإلكليل". ( الِدين يف النكاح على الشرف واجلمال واملال وحنو ذلكفيه تقدير اعتبار] ولو أعجبتكم [:قوله تعاىل  )٦(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان علة اإلعجاب يف الظاهر] هاجلماهلا وماِل[: قوله  )٧(
إىل أشار به إىل دفع ما يلزم على تقدير البقاء على العموم من خـالف اإلمجـاع وفيـه ميـل               ] إخل... وهذا خمصوص [: قوله  )٨(

جيـوز  ": فـتح القـدير  " عليه رمحـة الـرمحن نقـال عـن     أمحد رضا خان وقال اإلمام .اختيار مذهب إمامه الشافعي رمحه اهللا    
 ]علمية [)١٤/١٢٢ الفتاوى الرضوية( .تزوج الكتابيات واألوىل أن ال يفعل وال يأكل ذبيحتهم إال للضرورة

 ك١٢. يشري إىل حذف املفعول الثاين لقوله ال تنكحوا?

   ٓ ٰ َِك اُول
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ُ يدعوا ْ َ الع﴾   لسان رسله ﴿َ ِي الجنة والمغِ ةـِ َِ ْ َ ْ َْ وجب هلـا ﴿ ﴾ أي العمل َ  ٖ باذْنـ ملا ِ ِ ج ِ زو ي﴾ بإرادتـه فتجـب إجابتـه  بتـ
َ ويب     يت  للناس لعل م يتذ ون أوليائه ﴿ ِْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ ََ  ِ  ٖ ِ ٰ ُ ُ ون﴾۲۲۱﴿َ ِ و  سـلون  عن المحيض  ﴿.يتعظ﴾  ْ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ض أو مكانه)١(﴾َ  ماذا )٢(حلي أي ا

ً قل  و اذي  فيه ﴿)٣(يفعل بالنساء َُ َ ُ َ فاعتزلوا النساء  ﴿)٤(حمله﴾ قذر أو ْ ٓ َ  ُ ِ َ ْ نَ وا وطأ ر ه﴾ أ ك ِي المحيضـِ ف ﴿)٥(ت ْ ِ َ ﴾ أي وقته أو ْ
ُ وال   بو ن مكانه ﴿ ْ ُ َ ْ َ َ َ ح   يط رن  ﴾ باجلماع ﴿َ ْ ُ ْ َ ون الطاء وتشديدها واهلاء َ  وفيه إدغام التاء يف األصل يف الطاء .بسك﴾ 

ن بعد انقطاعه ْ فاذا تط ر﴿. )٦(يغتسلأي   َ َِ َ ُن  فاتو ن  َ ْ ُ ْ َ ُ من حيث امركم اهللا  ﴾ باجلماع ﴿َ َُ ُ َ َ َ ُ ِْ و القبل وال ْ ض و ه﴾ بتجنبه يف ا حلي
ِ  ان اهللا يحب  ﴿)٧(تعدوه إىل غريه ُ َ رم ﴿يثيب ﴾ ِ  َ التواب ْ  يكو ِ وب ﴿   ن الذ ن﴾  َ ويحب المتط ـرم ْينَ ِ  َِ ُ ْ  ُ ن األقـذار﴾ ۲۲۲ ﴿َ  .مـ﴾ 

ْ ساؤكم  ث  كم ﴿ ُْ ُ ٌ ْ َ ُ ِٓ ولد ﴿)٨(﴾َ ْ فاتوا  ثكم ل أي حمل زرعكم ا ُ َ ْ َْ ُ ْ و القبل ﴿َ ْ شئتم﴾ كيف ﴿َ  ا   ه﴾ أي حمله و ُ ْ ن قيام ِ م ﴾ 
                                                

 ومجاعة من الصحابة عليهم الرضوان وسبب ذلك أن اليهود كانوا السائل أبو الدحداح] ويسئلونك عن احمليض [:قوله  )١(
إنه ال يبيت يف مكان فيه حائض وال تصنع له حاجة أبدا مث اقتدت م اجلاهلية وأما ون النساء يف احمليض باملرة حىت يعتزل

، "مدارك". (ني ذلك قواما فبني اهللا أن شرعنا ب،ال النصارى فبخالف ذلك فإم كانوا ال يفرقون بني كوا حائضا أو
 )"مجل"، "صاوي"

. أي أو زمانه¼ أو مكانه½اعلم أن احمليض مصدر ميمي يصلح للزمان واملكان فقوله ] أي احليض أو مكانه [:قوله  )٢(
 )"صاوي"، "مجل"(

 )"مجل"، "صاوي". (هذا هو صورة السؤال] ماذا يفعل بالنساء [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (راجع لتفسريه باملكان¼ أو حمله½: راجع لتفسريه باملصدر وقوله¼ قذر½: ر مرتب فإن قولهلف ونش] قذر أو حمله [:قوله  )٤(
اعلم أنه حيرم وطء احلائض يف الفرج بإمجاع وأما التلذذ مبا بني السرة والركبة فإن كان من ] اتركوا وطأهن [:قوله  )٥(

احلائض تشد إزارها وشأنك ½: ئز بإمجاع ملا يف احلديثاإلزار ففيه خالف وأما ما عدا ذلك من سائر اجلسد فهو جا
 )"صاوي". (¼بأعالها

أي باملاء إن كان موجودا وقدرن على استعماله وإال فالتيمم يقوم مقامه وال جيوز ] أي يغتسلن بعد انقطاعه [:قوله  )٦(
 انقطع بعد مضي أكثره وهو عشرة أيام قرباا بعد االنقطاع وقبل الطهر عند األئمة الثالثة رمحهم اهللا وجيوز عندنا حيث

 )"روح"، "صاوي"، "مدارك". (عندنا وأما إن انقطع قبل مضي أكثره فال جيوز قرباا إال بالغسل أو مبضي وقت الصالة
ع أشار به إىل ما هو املستفاد باإلشارة من اآلية الكرمية مـن النـهي عـن اللواطـة وحرمتـه جبـام             ] دوه إىل غريه  ال تع [: قوله  )٧(

م اإلتيان يف أيام احليض مع حله يف سائر األيام لألذى فكان اإلتيان يف الدبر مطلقـا حرامـا ـذه       ا حر األذى فإن اهللا تعاىل ملّ    
  ]علمية. [العلة

 شبههن ا ملا بني ما يلقي يف أرحامهن من النطف وبني البذور من ،أي مواضع حرث لكم] نسائكم حرث لكم[: قوله  )٨(
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 ١٢. لف ونشر مرتب?

 ١٢. الكائنة ? ١٢ك .لألكثر?
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ود واضطجاع وإقبال وإدبار ول،قعو زل ردا  لق و ود)١(ن ول : ليه ا ولـد أ رهـا جـاء ا ن جهـة د رأته يف قبلها أي  حـن أ  ا ل ب مـ م م
ْوقدموا ال فسكم ﴿ ُ ِ ُ ِْ َ َْ ُ َ و ا قوا اهللا  ﴿)٢(التسمية عند اجلماع﴾ العمل الصاحل كَ  ُ ره ويه ﴿َ  ُ واعَلموا انكم ملقوہ  م﴾ يف أ ْ ُ ٰ  ْ ُ  َ  ُ ْ ﴾ بالبعث َ

َ و   المؤمن ْ  فيجازيكم بأعمالكم ﴿ ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ وه باجلنة﴾ ۲۲۳﴿َ ن ا تق﴾ الذ َ و ال تجعلوا اهللا  ﴿.ي ُ ََ ْ ً  ضة ﴾ أي احللف به ﴿ََ َ ْ  علة )٣(﴾ُ
َ اليممانعة ﴿ ْ َ ْانكم   ُ روا احللف به)٥(اهل   أي نصبا)٤(﴾ِ ْ ان  ﴿) ٦(تكث بأن  َ تبـ﴾ ال ﴿َ ْروا وتتقـوا ـَ ُ  َ َ ْ ره اليمـني   ذلـك   عـ﴾  فتكـ

ن فيه احلنث و يكّفو ي طاعة ﴿يس وه  فهر خبالفها   فعل الرب و حن ِ و صلحوا ب ْ  الناس ع َ ُ َ ْ ِ ْ ن فعل )٧(﴾َُ وا  ىن ال  م ا متتنع ملع
                                                

ن احلرث إلقاء البذر ويئة األرض أما حيصل منه والفرق بني احلرث والزرع يث أن كال منهما مادة ِلاملشاة من ح
 فأثبت هلم ]٦٣/٦٤: الواقعة[﴾أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ﴿إنباته وهلذا قال تعاىل ووالزرع مراعاته 

 ]٢٢٢: البقرة[﴾ِمن حيثُ أَمركُم اللّه﴿:  الزرع واملراد من تلك اآلية بيان اآلية املتقدمة وهي قولهاحلرث ونفي عنهم
 )"روح البيان" ،"صاوي". (فبني أن املراد به موضع الزرع وهو القبل ال غريه

للواطة الصغرى واإلتيان يف دبر الذَكَر أكرب وهو ا¼ ملعونٌ من أَتى امرأته يف دبرها½: ويف احلديث] إخل... ردا لقول[: قوله  )١(
 من قبل غالما بشهوة فكأمنا زىن بأمه سبعني مرة ومن زىن مع أمه مرة فكأمنا زىن بسبعني )األعظم (لواطة منه قال اإلمام

 ب وعندمهاوحكم اللواطة التعزير واحلبس يف السجن حىت يتو. بكرا ومن زىن مع البكر مرة فكأمنا زىن بسبعني ألف امرأة
 )"روح البيان". ( حيد حد الزىن فيجلد إن مل يكن حمصنا ويرجم إن كان حمصنا)الصاحبني(

¼  نا ما رزقت الشيطانَِبن وجا الشيطانَنبنبسم اهللا الرمحن الرحيم أللهم ج½: أي بأن يقول] كالتسمية عند اجلماع[: قوله  )٢(
وإمنا ] فائدة[كتب له بعدد أنفاسه وأنفساس أوالده حسنات إىل يوم القيامة فإنه إذا فعل ذلك حفظ الولد من الشيطان و

 ألن سؤاهلم عن تلك احلوادث األول كأنه وقع يف أحوال متفرقة ؛ثالث مرات بال واو مث مع الواو ثالثا¼ يسألونك½جاء 
ت واحد فجيء حبرف فلم يؤت حبرف العطف ألن كل واحد من السؤاالت مبتدأ وسألوا عن احلوادث اآلخر يف وق

 )"صاوي"، "مدارك". (اجلمع لذلك
سبب نزول هذه اآلية أن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه كان بينه وبني ختنه أي نسيبه ] وال جتعلوا اهللا عرضة [:قوله  )٣(

 )"روح البيان"، "صاوي". (وهو النعمان بن بشري رضي اهللا عنه شيء فحلف أنه ال يواصله أبدا فرتلت
ال جتعلين عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري : يقول اهللا: قال  ابن عباس. اآلية] والجتعلوا اهللا عرضة ألميانكم [:قوله تعاىل  )٤(

ففيه استحباب احلنث والتكفري ملن حلف ميينا فرأى غريها خريا ، أخرجه ابن أيب حامت، ولكن كفّر عن ميينك واصنع اخلري
 ]علمية) ["اإلكليل". (ة احللف ألنه نوع جرأة على اهللا وابتذال المسه يف كل حق أو باطلوقيل أراد به النهي عن كثر، منها

 )"صاوي". (أي غرضا مانعا من فعل الرب] نصبا هلا [:قوله  )٥(
 )"صاوي". (¼أو½هذا تفسري آخر لآلية فكان املناسب للمفسر أن يأيت  بـ] بأن تكثروا احللف به [:قوله  )٦(
من عطف اخلاص على العام واملعىن أن الفعل الذي حيصل لكم به خري فال حتلفوا على ]  بني الناسوتصلحوا [:قوله  )٧(

Å 
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وه ن الرب و ر  حنما ذ م وه وك كّف إذا حلفتم عليه بل ا ن ذلك ﴿ئت زوهلا االمتناع  مروا ألن سبب  ٌ واهللا  سميع ن ْ ِ َ ُ والكم َ ق﴾ أل
ٌ عليم﴿ ْ ِ والكم  ﴾۲۲۴ ﴿َ ِ ال يؤاخذكم اهللا باللغو ﴿.ح﴾ بأ ْ  ِ َ ُُ ُ ُ ُ ِ ن)١(﴾َ ْ   ايمانكم  ﴿)٢(ئ الكا ُ ِ َ ْ ن غري قصد َ ق إليه اللسان  و ما  م﴾ و يسب ه

و واهللا ْ و ِكن يؤاخذكم واهللا فال إثم عليه وال كفارة ﴿ب و ،حناحللف  ْ ُٰ ُ ِ َ ْ  بما كسبت قلوبكم )٣(َ  ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ن األ)٤(﴾ أي قصدتهِ ميان إذا م 
ٌ واهللا غفور حنثتم ﴿ ْ ُ َ ُ و ﴿َ ن ا للغ﴾ ملا كان  ٌ حليم م ْ ِ ن مستحقها ﴾۲۲۵﴿َ وبة  ع﴾ بتأخري ا َ للذ يؤلون ﴿.لعق ْ ُ ْ ُ ْيَن ِ ْ من  ساÒِ م)٥(ِ  ِْ ٓ َ  ِ ﴾

ون ن ﴿)٦(حيلفأي  و ه أن ال جيا ُ تربص مع  َ َ﴾...............................................................  
                                                

وإمنا يقدر الم التعليل أي ال تكثروا احللف باهللا ملا ¼ ال½تركه وهذا على التفسري األول وأما على الثاين فال حيتاج لتقدير 
يم أوحقري ألجل أن تكونوا من أهل الرب والتقوى واإلصالح بني فيه من ابتذال امسه تعاىل يف كل شيء قليل أو كثري عظ

 )"صاوي". (الناس فالنهي عن الكثرة على هذا
اختلف العلماء يف معىن اللغو فقال الشافعي رضي اهللا عنه هو ما سبق إليه اللسان من غري ] ال يؤاخذكم اهللا باللغو [:قوله  )١(

 ومالك رضي اهللا عنهما هو أن حيلف على ما يعتقد فيتبني خالفه أبو حنيفةل قصد عقد اليمني فال إمث وال كفارة له وقا
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (ويف الفروع تفاصيل موكولة ألرباا

  ]علمية. [¼وللغ½وارور باعتبار املتعلق صفة أشار به إىل أن اجلار ] الكائن[: قوله  )٢(
بني نقيضني باعتبار وجود اليمني ألا ال ختلوا إما أن ال يقصدها القلب ¼ لكن½عت هنا وق] إخل... ولكن يؤاخذكم [:قوله  )٣(

بل جرت على اللسان وهي اللغو عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل وإما أن يقصدها وهي املنعقدة واملعىن ال يؤاخذكم اهللا بغري 
 ومالك أيب حنيفةوعلى مذهب ، ر على مذهب الشافعياملقصودة لقلوبكم وإمنا يؤاخذكم اهللا باملقصودة هلا وهذا التقري

أي مبا حلفتم عليه معتقدين حقيقته حبيث يكون  اللسان ] ٢٢٥: البقرة[﴾الَّ يؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِورمحهما اهللا عزوجل ﴿
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (موافقا للجنان ولكن يؤاخذكم مبا حلفتم عليه غري معتقدين حقيقته وهي اليمني الغموس

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من الكسب هاهنا هو القصد بقرينة اإلسناد إىل القلوب] إخل... قصدته[: قوله  )٤(
¼ من½لكن ملا ضمن هذا القسم معىن البعد عدى بـ¼ على½اإليالء احللف وحقه أن يستعمل بـ] إخل... للذين يؤلون [:قوله  )٥(

واإليالء من الزوجة أن يقول الرجل واهللا ال أقربك أربعة أشهر فصاعدا على التقييد . ون من نسائهم مؤلنيأي للذين يبعد
باألشهر أو ال أقربك على اإلطالق ولو حلف على أن ال يطأها أقل من أربعة أشهر ال يكون مؤليا بل هو حالف إذا وطئها 

لإليالء حكمان حكم احلنث وحكم الرب فحكم احلنث وجوب قبل مضي تلك املدة جيب عليه كفارة ميني على األصح و
الكفارة بالوطي يف مدة اإليالء إن كان اليمني باهللا ولزوم اجلزاء من حنو الطالق أو العتاق أو النذر املسمى إن كان القسم 

 كانت املنكوحة بذلك وحكم الرب وقوع طلقة بائنة عند مضي مدة اإليالء وهي أربعة أشهر إن كانت املنكوحة حرة وإن
 )"روح البيان". (أمة الغري تبني مبضي شهرين

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد باإليالء هاهنا املعىن الشرعي] إخل... حيلفون[: قوله  )٦(
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ْ ار عة اش رۚ فان فاءو  ﴿)١(إنتظار ُ ٓ َ َْ ُ ِْ ٍ ْ َ َِ َ وا فيها أو بعدهااَ وطء ﴿)٢(جع﴾ ر ن اليمني إىل ا ل  ٌ فان اهللا غفـور ع َْ ُ َ  ِ ن َ وه  مـ﴾ هلـم مـا أ تـ
رأة باحللف ﴿ ملرر ا ٌ رحيمض ْ ِ ُ  و ان عزموا الطَال﴿.﴾ بهم ﴾ ۲۲۶ ﴿  َ َ ْ ِ وه ﴿)٣(﴾ أي عليهَق َ و وا  قع بأن لم  فلي ٌفان اهللا سميع يفيئ ْ ِ َ َ  ِ َ ﴾

ٌ عليملقوهلم ﴿ ْ ِ زمهم  ﴾۲۲۷ ﴿َ ر إال،بع﴾  ص مـا ذ ر س هلـم بعـد  ىن  كـا ب تـ لي َ والمطلقـت ي   ـصن  ﴿. الفيئـة أوالطـالق ملع ُْ َ َ َ َ ُ ٰ  َ ﴾ أي ْ
ِ با فس ن   ﴿)٤(لينتظرن ِ ُ ْ َ ن النكاح ﴿ِ ٍ ثلثة  ع﴾   ُ ُ َ َ ٰ ن حني الطالقمت﴾ َ مي  ر،ض و ا ح القـاف و رء  ع  لطهـ  هـ بفـت قـ  أو )٥(مج

والن ض  قا ن،)٦(حلي ول  به وهذا يف املد ولـه)٧(خ ن  ن فـال عـدة  لق أما غري علـيه ن عـدة ½: ه ن  َ فمـا لكـم  َّ ِ ْ مـّ ِعلـيه َ َِ ْ َ َُ ْ  ويف غـري ¼َ
ر ن ثالثة أ شهاآليسة والصغرية فعد ،ورة الطـالق ن كمـا يف  ن  ن أن  وامـل فعـد سـ وا محلهـ يـضع  ن ،حل  واإلمـاء فعـد

ِ وال يحل ل ن  ان يكتمن ما خَلق اهللا    ارحام ن   قرءان بالسنة ﴿ ِ َ ُْ ْ َُ ََ َ َ َ  ْ ُ ِْ  َ ُ َ ض ﴿َ ولد وا ن ا حلي﴾  ل ِ ان كن  يـؤمن م ِْ ُ ُ ِ بـاهللا واليـوم )٨(ْ ْ َ ْ َ ِ ِ
ُاال ؕ و عولت ن   ُ َْ ْ ُ ُ َ ِ ِ ن ﴿ٰ ِ احق برد ن  جه﴾ أزوا  َ ِ  َ َ﴾...............................................................  

                                                
  ]علمية. [أشار به إىل إرادة املعىن اللغوي إذ التربص يف اللغة االنتظار] انتظار[: قوله  )١(
  ]علمية. [ إمامه الشافعي رمحه اهللاأشار به إىل اختيار مذهب] إخل... أو بعدها[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( منصوب برتع اخلافض¼الطالق½ أشار بذلك إىل أن] أي عليه [:قوله  )٣(
  ]ميةعل. [أشار به إىل أن هذا اخلرب يف معىن األمر جيء به للمبالغة يف االيتمار على ما عرف يف علم املعاين] أي لينتظرن[: قوله  )٤(
أبو وإليه ذهب ¼ أو احليض½وإليه ذهب مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهللا يف أول أمره وقوله ] إخل... وهو الطهر [:قوله  )٥(

ن مدة العدة عند أرضي اهللا عنهما أيب حنيفة وفائدة اخلالف بني الشافعي و.  وأمحد رمحهما اهللا تعاىل يف آخر أمرهحنيفة
 عليه الرمحة أطول حىت لو طلقها يف حال الطهر حيسب بقية الطهر قرأ وإن أيب حنيفةعند الشافعي عليه الرمحة أقصر و

 مامل تطهر من احليضة الثالثة إن كان أيب حنيفةحاضت عقيبه يف احلال فإذا شرعت يف احليضة الثالثة انقضت عدا وعند 
، "صاوي". (يض ال حيكم بانقضاء عداالطالق يف حال الطهر أو من احليضة الرابعة إن كان الطالق يف حال احل

  )"روح البيان"، "مدارك"
  ]علمية. [أشار به إىل اختالف األئمة يف هذه املسئلة] قوالن[: قوله  )٦(
أشار به إىل ما هو املراد من املطلقات يف نظم الكرمي أي هذا احلكـم مـن انقـضاء العـدة       ] وهذا يف املدخول ن   [: قوله  )٧(

  ]علمية. [دخول نبثالثة قروء يف امل
¼ وال حيل½:هذا من باب الزجر والتشديد عليهن وجواب الشرط حمذوف دل عليه قوله] إخل...إن كن يؤمن باهللا:[قوله  )٨(

أي أزواجهن أوىل برجعتهن وفيه دليل على أن الطالق الرجعي ال حيرم الوطء حيث مساه زوجا بعد ¼ أحق بردهن½:وقوله
 )"مدارك" ،"صاوي". (الطالق

 ١٢. أي يف املدة املذكورة ?

 ك١٢. فإن العزم يتعدى بعلى =

 كما هو مذهب =

عي 
شاف

ال
 .

١٢
 ١٢. كما هو مذهب أيب حنيفة ? 

 ١٢. كما يدل عليه قوله تعاىل والالئي يئسن من احمليض فعدن ثالثة أشهر?

ءو  
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ن جعتهرا َ    ذل  و أبني ﴿ل و)١(مب ِ ٰ ْ ن الرتص ﴿ِ ب﴾ أي يف ز ً ان ارادوا اصَالحام ْْ ِ ِ ُ َ ض     ﴾ بينهما الَ ر و  رأة و رار ا عـإ حت ه مل يض
ي و ر رجعة وهذا يف الطالق ا واز ا رط  جعـقصده ال  ل ل جل ق½ش ق¼حـأ ّ ال تفـضيل فيـه إذ ال  ن يف العـدة حـ ن نكـا حه لغـريهم  مـ

ُول ن  ﴿ َ ْ مثل الذي ع﴾   األزواج ﴿َ ِ  ُ ْ ِ عَلي ن   هلم ﴿﴾ِ ْ وق ﴿)٢(﴾َ ن ا حلق  ِ بالمعروف  م ْْ ُ ْ َ رعا)٣(﴾ِ رك )٤(ش  رة و ن ا ن  ت  لعش حس م
و ذلك ﴿ رار و حناإل جال عَلي ن  درجٌة ض َ و ل   ِ ََ َ ْ َ ِ ِ ر واإلنفـاق َ ن ا وه  ن هلم ملا سا وب طا ن و ق  ملهـ﴾ فضيلة يف ا مـ ق عته ج م حل

ــز ﴿ ٌواهللا عزي َْ ِ َ ــيم ﴾ يف ملكــه ﴿ُ ٌ حِك ْ ــ﴾ فيمــا د﴾۲۲۸﴿َ ــَالق ﴿.ره خللقــهّب ُالط ع بعــده ﴿َ  را ق الــذي  جــ﴾ أي ا ي ــ ــر تنلتطلي ِ م ٰ  ﴾ أي َ
َ  فامساك  ﴿)٥(انتاثن ْ ِ ن بعد)٦(﴾ أي فعليكمَ ن ﴿ه كه إمسا و را هبأن  جع ٍ بمعروف ت ْ ُ ْ َ ن غري ِ ْ  او   يح  ﴿)٧(ضرارإم﴾  ِ ْ َ ْ َ ﴾

ن ﴿ ْ باحسانؕ وال يحل َ كم هلأي إرسا ُ  ِ َ ََ َ ٍ ْ ِ ُان تاخذوا مما   ت تمو ن    ﴿)٨(﴾ أيها األزواجِ ْ ُ ُ ُْ َ َۤ  َِ ْ ُ ْ ْ﴾...............................  
                                                

أشار به إىل أن املراد بالرد هاهنا املراجعة ال جتديد النكاح ألن ما دون الـثالث مـن الطـالق ال يرفـع             ] مبراجعتهن[: قوله  )١(
علمية. [عالالزوجية كما يدل عليه تسمية زوج املطلقة ب[  

جيب هلن من احلق على الرجال و. املماثلة يف اآلية يف مطلق الوجوب ال يف صفة احلقوق] وهلن مثل الذي عليهن [:قوله  )٢(
 )"مدارك"، "صاوي". (من املهر والنفقة وحسن العشرة وترك املضارة مثل الذي جيب هلم عليهن من األمر والنهي

 :أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال. فيه دليل على أن املرأة هلا حقوق] وهلن مثل الذي عليهن باملعروف [:قوله تعاىل  )٣(
وما ]. ٢٢٨: البقرة[﴾ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف﴿: أتزين للمرأة كما أُِحب أن تتزين يل؛ ألن اهللا يقولإين أُِحب أن 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ]. ٢٢٨: البقرة[﴾وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ﴿: أحب أن أستويف مجيع حقي عليها؛ ألن اهللا يقول
 ]علمية) ["اإلكليل". (﴾ قال طاعة، يِطعن األزواج الرجالَ وال يطيعونوِللرجاِل علَيِهن درجةٌ﴿: تعاىليف قوله 

 ]علمية. [ هاهنا ما هو املعروف يف الشرع ال مطلقا كما ال خيفى¼باملعروف½أشار به إىل أن املراد ] شرعا[: قوله  )٤(
  )"صاوي". (ا يتوهم أنه ال بد أن يكون على مرتنيدفع بذلك م] أي اثنتان [:قوله  )٥(
مبتدأ خربه حمذوف وقدره مقدما عليه ليكون مسوغا لالبتداء بالنكرة ¼ إمساك½قدر ذلك إشارة إىل أن ] أي فعليكم [:قوله  )٦(

من غري رضاها ومجلة احلكم يف هذا الباب أن احلر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتني بعد الدخول ا جيوز له أن يراجعها 
ما دامت يف العدة وإن مل يراجعها حىت تنقضي عدا أو طلقها قبل الدخول ا أو خالعها فال حتل له إال بنكاح جديد 
بإذا وإذن وليها فإن طلقها ثالثا فال حتل له ما مل تنكح زوجا غريه وأما العبد إذا كانت حتته أمة فطلقها طلقتني فإا ال 

 رضي اهللا عنه فيملك العبد على زوجته أيب حنيفةاح زوج آخر واالعتبار باملرأة يف عدد الطالق عند حتل له إال بعد نك
 )"روح البيان"، "صاوي". (احلرة ثالث طلقات وال ميلك احلر على زوجته األمة إال طلقتني

  ]علمية. [فيه إشارة إىل بيان اإلمساك املعروف] من غري ضرار[: قوله  )٧(
  ]علمية. [أشار به إىل أن اخلطاب يف هذا لألزواج دون احلكام كما فيما بعد هذا] ا األزواجأيه[: قوله  )٨(

 ك١٢. علة ثبوت الدرجة ?

 ع
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ور ملهن ا ً شيئا ﴿)١(م ْ ن ﴿)٢(﴾َ و ه إذا  ۤ اال ان يخافا  طلقتم َ َ َ ْ ۤ زوجان ﴿)٣(﴾ِ  َ اال  ُق ل أي ا ْ ِ ِ حدود اهللا)٤(َ  َ ْ ُ ﴾ أي أن ال يأتيا مبا ُ
راءة )٥(حده هلما وق ويف  ن ا ق  حلق ول فـ¼افاُخي½م رئ¼ماأال يقي½للمفع بالبناء  ن الضمري فيه و ق بدل اشتمال  وقانيـة )٦(م لف با

تدت ب يف الفعلني ﴿ ٖفان خْفتم  اال  ُق  حدود اهللا  فَال جناح عَلي ما ف  افْ ِ ُْ ََ َ َ َ ُ َ ْْ ِْ َ ِ ُ ََ ِ ْْ َْ َ ِ َ ُ  ِ زوجِ رج   ا ن املال ليطلقها أي ال  ل﴾ نفسها  ع ح  يف )٧(م
زوجة يف بذله ﴿ َ تل لأخذه وال ا ْ َ حدود اهللا فَال  عتدو اكورة ﴿ ﴾ األحكام املـذِ ُ ُْ ُْ َُ ْ َ َ ُ ۚ ومن يتعد حدود اهللا فاو  م )٨(ِ ُْ ُ َ ِ َ ُ  َ  ْ َ َ

َالظلمون  ْ ُ ِ َفان طلق ا   ﴾۲۲۹﴿  َ ِ َ ْ زوج )٩(﴾َ   ...............................................................الثنتنيبعد ل ا
                                                

 )"صاوي". (¼ما½بيان لـ] من املهور [:قوله  )١(
 )"مجل". (أي شيئا قليال فضال عن الكثري¼ تأخذوا½مفعول ] شيئا [:قوله  )٢(
ومضاف إىل ¼ يف½مرين حرف اجلر وهو دير أوالكالم على تقفيه التفات عن اخلطاب إىل الغيبة ] إال أن خيافا [:قوله  )٣(

 يف حمل ]٢٢٩: البقرة[﴾أَالَّ يِقيما ﴿:وصلتها والتقدير إال يف حال خوف عدم القيام وقوله¼ أن½املصدر املأخوذ من 
دم إقامة حدود املفعول به للخوف واملعىن وال حيل لكم أن تأخذوا منهن شيئا يف حال من األحوال إال يف حال خوفهما ع

 )"مجل". (أي حقوق الزوجية¼ من احلقوق½اهللا وقوله 
سبب نزوهلا أن امرأة امسها مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن ] إخل... ال يقيماأ [:قوله  )٤(

إين ال أعيبه يف دين وال يف خلق  يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قيس فشكت للنيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حيث قالت
غري إين وجدته مقبال يف مجاعة فرأيته أشدهم سوادا وقصرا وأقبحهم وجها ال جيمع رأسي ورأسه شيء وإين ألكره الكفر 
يف اإلسالم فلما نزلت هذه اآلية أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفداء فأخذ ما كان أعطاه هلا وطلقها وكان قد 

 )"صاوي". (حديقةأمهرها 
أشار بـه إىل أن املـراد مـن اإلقامـة هاهنـا اإلتيـان جمـازا ويف التعـبري باإلقامـة             ] إخل... أي أن ال يأتيا مبا حده هلما      [: قوله  )٥(

  ]علمية. [التحريض على تعديل مواجب الزوجية من غري أن يقع فيها زيغ وإىل أن املراد هاهنا احلدود املتعلقة بالزوجية
أي مع بنائهما ¼ يف الفعلني½أي مفتوحة يف األول مضمومة يف الثاين فقوله ¼ بالفوقانية½أي شاذا وقوله ] وقرئ[ :قوله  )٦(

 )"مجل" (.للفاعل وعلى هذه القراءة ال التفات يف الكالم
 الرجل يف أخذ ما ناح علىم اجلُ إىل عد إىل بيان مرجع الضمري مع اإلشارة      أشار به ] إخل... أي ال حرج على الزوج    [: قوله  )٧(

ما بإذن الشارع فال ظلم منه، به وعلى املرأة يف إعطائهافتدتعلمية. [ وجه عدم اجلناح أ[  
 إخل ذكر هذا الوعيد بعد النهي ]١: الطالق[﴾ومن يتعد حدود اللَِّهأي باملخالفة والرفض وقوله ﴿] فال تعتدوها [:قوله  )٨(

 )"أبو السعود". (دعن تعديها للمبالغة يف التهدي
تطليقة فكأن هذه ، مرة ثالثة بعد املرتني فإن قلت اخللع طالق عندنا وكذا عند الشافعي عليه الرمحة يف قول] فإن طلقها [:قوله  )٩(

 )"مدارك"(. رابعة فاجلواب اخللع طالق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذه بيان لتلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا

 ١٢. وهو ألف التثنية ?

 ك١٢. مفعول افتدت وقوله ليطلقها مفعول له ?

ُٓ َِك ل ٰ
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ٗ فَال تحل ل ﴿ َ  ِ ُ من  عد )١(ََ ْ َ َح   تنِكح ﴾ بعد الطلقة الثالثة ﴿ِ  ْ َ زوجَ  زوج ﴿)٢(تت﴾   ً ْ َ غ ْ ٗہ ) ٣(اَ  رواه )٤(﴾ ويطأها كما يف احلديثَ
َ فان طلق االشيخان ﴿ َ ِ َ ْ زوج الثاين ﴿َ ۤ فَال جناح عَلي ما  ل ﴾ أي ا َ ِ ْ َ َُ َ زوج األول ﴿َ زوجة وا ل﴾ أي ا ۤ ان ي  اجعا  ل َ َ َ َ  ْ  إىل النكاح )٥(﴾َ

ــضاء العــدة ﴿ ــ  حــدود اهللاؕ و تبعــد انق ِ ان ظنــا  ان  ق ِ ََ ِ َ ْ ُ ُ  َ ْ ْْ َ ۤ َلــ  ِ  ورات ﴿ْ ن ــا لقــوم  عَلمــونك﴾ املــذ ــدود اهللا ي    َ ح َْ ُْ ْ  ٍ َ ِ َ ُْ ُ ُ ُِ ُ﴿ ۲۳۰﴾  ﴾
رون ُ و اذا طلقتم النـساء فـبَلغن اجَل ـن  ﴿.)٦(بيتد َ َُ َ َْ َ ُ ََ ٓ َ  ْ  َ ِ ن﴾َ ن انقـضاء عـد  قـار ُ فامـسكو ن   ﴿ )٧(ب ْ ُ ِ ْ َ ن َ و را ه﴾ بـأن  جعـ ت

ٍبمعـروف ﴿ ْ ُ ْ َ رار ﴿ِ ن غـري  ضـ﴾  ُ او  حـو ن مـ ْ َُ  ْ ٍ بمعـروف َ ْ ُ ْ َ ن ﴿ِ ي عـد ن حـىت  و ر ﴾ أ تنقـض ه كـ ُ وال تمـسكو ن  ت ْ ُ ِ ْ ُ َ رجعــة ) ٨(﴾َ ل با
                                                

احلكمة يف شرع هذا احلكم الردع عن املسارعة إىل الطالق وعن العود إىل املطلقة ثالثا ] إخل... فال حتل له[: قوله  )١(
 )"أبو السعود". (والرغبة فيها

 إىل أن النكاح مبعىن العقد ال مبعىن الوطي كما قيل ووجهه أن النكاح مبعـىن العقـد يـصح إسـناده إىل          إشارة] تتزوج[: قوله  )٢(
  ]علمية. [وىل ومبعىن الوطي ال يصح إسناده إليها إال جمازا واحلمل على احلقيقة أَ،كل واحد منهما حقيقة

 )"مجل". (أي الزوج الثاين وتنقضي عدا منه¼ ويطأها½أي بعد انقضاء عدا من األول وقوله ] حىت تنكح زوجا [:قوله  )٣(
سمى متيمة القرظية وكانت متزوجة بابن عمها رفاعة القرظي إىل رسول وهو أنه جاءت امرأة ت] كما يف احلديث [:قوله  )٤(

 يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن رفاعة أبت طالقي فتزوجت بعبد الرمحن بن الزبري :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
ريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت رضي اهللا عنه وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أت

 )البخاري (.يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
 )"أبو السعود". (أي يرجع كل منهما إىل اآلخر بالعقد] أن يتراجعا [:قوله  )٥(
قة اعلم أن القول بأن الطالق الثالث يف مرة واحدة ال يقع إال طل] تنبيه. [أي ينظرون يف عواقب أمورهم] يتدبرون [:قوله  )٦(

فلم يعرف إال البن تيمية وقد رد عليه أئمة مذهبه حىت قال العلماء أنه الضال املضل ونسبتها إىل اإلمام أشهب من أئمة 
 ) وغريه،"صاوي". (املالكية باطلة

ااز  وهذا من باب ]٢٣١: البقرة[﴾فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍفمحله على ذلك ألجل قوله ﴿] قاربن انقضاء عدن [:قوله  )٧(
الذي يطلق فيه اسم الكل على األكثر واألجل يطلق على املدة بتمامها حقيقة ويطلق على منتهاها وآخرها جمازا وهو 

 )"مجل". (املراد هنا
والَ ﴿وبني ] ٢٣١: البقرة[﴾فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍفإن قلت ما فائدة اجلمع بني ﴿] إخل... وال متسكوهن [:قوله  )٨(

ِسكُوهماراًتِضر أن األمر بالشي ال يفيد   مع أن األمر بالشيء منهي عن ضده أو ملزم له؟ فاجلواب]٢٣١: البقرة[﴾ن
والالم يف قوله ، التكرار وال يتناول مجيع األوقات خبالف النهي فأفاد ذكر الثاين رفع توهم أن املراد باألول ما يتناول ذلك

لينتفع وال جيوز جعله علة ثانية ¼ ضربت ابين تأديبا½يده فيكون علة للعلة كما تقول متعلقة بالضرار إذ املراد تقي¼ لتعتدوا½
 )"كرخي". (ألن املفعول له ال يتعدد إال بالعطف وهو مفقود هنا

 خصهم بالذكر ألم =

كام 
ألح

ك ا
ن بتل
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ً ارا﴿ َ ولِ ْ لتعتدوا  ﴿)١(له مفع﴾  ُ َ َْ ن باإلجلاء  س )٢(عليه﴾  ويل ا ق و حلب إىل االفتداء وا تط ْ ومن  ْفعل ذل  فقد  ﴿ )٣(لتطلي َٰ َِ َ ْ ََ  ْ َ
ٗظَلم  ْفس   َ َ َ ريـضها إىل عـذاب اهللاَ ً وال تتخـذوا  يـِت اهللا  ـزوا  ﴿)٤(بتع﴾  ُ ُ ِِ ُٰ   َ َ زوءا بهـا مبخالفتهـا ﴿)٥(﴾َ ِ و اذْ وا  عمـت اهللا مهـ  َ َ ْ ِ ْ ُ ُ  

ْعَليكم ُْ ِ وما انزل عَليكم من ا ِكتب ﴾ باإلسالم ﴿َ ٰ ْ َ  ْ ُْ َ َ ََ ْ َ ۤ رآن ﴿َ ِوالحكمةلق﴾ ا َ ْ ِ ْ ن األحكام ﴿ )٦(﴾َ ٖ  ِعظكم ب  م ما فيه  ِ ْ ُ ُ ﴾ بان َ
َ وا قوا اهللا واعَلموا ان اهللا ب ل شمل به ﴿تشكروها بالع  ُ ِ َْ َ َ  ُ َ َُ ٌيء عليم ـ  ْ ِ َ ٍ يء﴾۲۳۱﴿ْ َ و اذا طلقتم النساء فبَلغن  ﴿.ش﴾ ال خي  عليه  َْ َ ُ ََ ٓ َ  ُ ْ  َ ِ َ

ُاجَل ن  َ نَ ُ فَال  عضلو ن   ﴿)٧( ﴾ انقضت عد ْ ُ ُ ْ َ ن ﴿ )٨(﴾ خطاب لألولياءَ ن  و مـ أي  ه ْ ان ينِكحن ازمتنع َ ََ ْ ْ ُواج ن   ْ  َ ﴾ املطلقـني َ
                                                

  ]علمية. [¼ضارين½بـ ¼ضرارا½ ألنه حيتاج إىل تأويل ؛إشارة إىل رد ما قيل إنه حال] مفعول له[: قوله  )١(
 )"صاوي". ( أي االضطرار]باإلجلاء [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (أي العدة] تطويل احلبس [:قوله  )٣(
ل الـضرار فقـد ظلـم امرأتـه ال     أشار به إىل دفع ما يتوهم أن من فعل ذلـك اإلمـساك ألجـ          ] بتعريضها إىل عذاب اهللا   [: قوله  )٤(

ك كذلك ظلم نفـسه بتعريـضها إىل    حاصل الدفع أنه كما ظلم امرأته بذلك اإلمسا،نفسه ومن يظلم نفسه فكيف هذا الكالم    
  ]علمية. [عذاب اهللا تعاىل

 وعتقه ونكاحه ومجيع تصرفاته؛ ألن سبب فيه وقوع طالق اهلازئ] ﴾والَ تتِخذُواْ آياِت اللِّه هزواً﴿ [:قوله تعاىل  )٥(
أخرج ابن ، دد املشروعنزول اآلية ذلك كما أخرجه ابن املنذر وغريه واستدل ا على حترمي الطالق زيادة على الع

تهن ِوزر اختذت آياِت اهللا ثالث تحرمها عليك وبِقي: ا قالطلقّت امرأيت ألف: املنذر عن ابن عباس أن رجال قال له
 ]علمية) ["اإلكليل". (هزؤا

يه الرمحة ما  ملالك عل:يف القسطالين على البخاري قال ابن وهب عليه الرمحة قلت] من الكتاب واحلكمة [:قوله  )٦(
احلكمة؟ قال معرفة الدين والفقه فيه واالتباع له وقال الشافعي عليه الرمحة احلكمة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واستدل لذلك بأنه تعاىل ذكر تالوة الكتاب وتعليمه مث عطف عليه احلكمة فوجب أن يكون املراد من احلكمة شيئا 

السنة وقيل هي الفصل بني احلق والباطل واحلكيم هو الذي حيكم األشياء ويتقنها وقد خارجا عن الكتاب وليس ذلك إال 
 )"مجل". (بسط ابن عادل الكالم على تفسري احلكمة فلرياجع

ل على احلقيقة حممول على انتهاء الغايـة ال علـى اـاز كمـا يف اآليـة        أشار به إىل أن بلوغ األج     ] انقضت عدن [: قوله  )٧(
 ألن النهي عن العضل إمنا يكون بعـد  ؛ضي األجل ال وجه له فيحمل على ااز خبالف هاهنا  ألن اإلمساك بعد م    ؛السابقة

  ]علمية. [ ألن التمكن من النكاح إمنا يكون حينئذ؛انقضاء العدة
أة أن تزوج فهو خطاب لألزواج وليس فيه داللة على أن ليس للمر¼ طلقتم½وأما اخلطاب يف ] خطاب لألولياء [:قوله  )٨(

 أنفسهن لكنهن نفسها وإال الحتيج إىل ي األولياء عن العضل ملا أن النهي لدفع الضرر عنهن فإن وإن قدرن على تزويج
 )"صاوي"، "روح البيان". (فة اللوم والقطعيةحيترزن عن ذلك خما

 ك١٢. الالم فيه متعلقة بالضرار إذ املراد تقيده =

 ك١٢. عطف على نعمت اهللا ? ١٢. يشري إىل أن اهلزو مصدر مبعىن املفعول =

 حال من الضمري املستتر =

زل 
يف أن
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ن يـسار كمـا ؛هلن راجعهـا فمنعهـا معقـل  ن يسار طلقهـا زوجهـا فـأراد أن  زوهلا أن أخت معقل  بـ ألن سبب  ي ب ن
ْ اذا تراضوا رواه احلاكم ﴿ َ َ َ َ ِ ب ن م بالمعروف ﴾ أي األزواج والنساء ﴿ِ ْْ ُ َْ َْ ِ ُ َ رعا   )١(﴾ْ َ ذل  ﴿.ش  ِ ن العضلٰ ي  ع﴾ ا ٖ يوعظ ب  ﴿)٢(لنه ِ ُُ َ ْ 

ِمن  ان منكم يؤمن باهللا واليوم اال  ِ ُِ ِٰ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ َْ ْ ُْ ْ َ ع بهَ ْ ذ كم  ﴿)٣(ملنتف ﴾ ألنه ا ُ ِ رك العضل ﴿ٰ ْ از ٰ  ت﴾ أي  ُ َ كم واط ر ﴾ خري ﴿َ َ ْ َ َ ْ ﴾ لكم ُ
ريبة بسبب العُ ملا خي)٤(وهلم ن ا زوجني  ِ    ا ل م ل ُ واهللا  عَلم القة بينهما ﴿ع ْ َ ُ َ وا ﴾ ما فيه املصلحة ﴿َ َ ال  عَلمونَ ْ ُ ْ َ َ﴿ ۲۳۲﴾  ﴾

ره وا أوا مذلك فا َ والوالدت يرضعن  ﴿.تبع ْ ْ ِٰ ُُ ِ َ ْ نَ ِ اوالد ن  حول ْ   ﴿ )٥(ضع﴾ لري ََ ْ َ َُ َ ِ  امَل ْ  ﴾ عامني ﴿ْ ِ  ذلك  ،)٦(﴾ صفة مؤكدةَ
ضــاعة ﴿ ــتم  الر  َلمــن اراد ان ي َ َْ ِ  َ ََ َ ْ َ ــ ﴿ )٧(﴾ وال زيــادة عليــهِ َ وعَل ــ ـَ ــود ل ٗي المول َ ِ ْْ ُْ ُ رِ ق ــن ﴿  أي األب )٨(﴾ َ ُ والــدات ْ ل ﴾ إطعــام ا
ُوكسوت ن ﴿ ُ َ ْ ِ ن مطلقات )٩(﴾َ ك   اإلرضاع إذا  ِ بالمعروف ﴿ع ْْ ُ ْ َ َ ال ت لف  فْس اال وسع ا  ﴿)١٠(﴾ بقدر طاقتهِ َ ْ ُ   ِ ٌُ َ ُ َ   ..... طاقتها﴾َ

                                                
 املنع من التزوج بغري كفؤ ومبا دون مهر املعروف ما يعرفه الشرع وتستحسنه املروءة وفيه إشعار بأن] باملعروف[: قوله  )١(

  )"روح البيان". (املثل ليس من باب العضل
  ]علمية. [أشار به إىل بيان املشار إليه] النهي عن العضل[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ جلميع املكلفنيأشار به إىل بيان وجه ختصيص املؤمن بالوعظ مع أنه وعظٌ] ألنه املنتفع به[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ن بقرينة السابق فيكون بيانا لربطه مبا سبق مقدر معي¼أطهر½إشارة إىل أن متعلق ] لكم وهلم[: قوله  )٤(
فسره باألمر إشارة إىل أن اجلملة خربية لفظا إنشائية معىن فاملقصود منها األمر وهو للندب لألم بشروط ثالثة أن ] لريضعن [:قوله  )٥(

 ")مجل"، "صاوي. ("فإن فقد شرط منها وجب عليها الرضاع. وقبلها، ن ترضعه غري أمهووجد م، كان للولد أب موسر أو مال
 )"صاوي". (أي لدفع توهم تسمية األقل منهما باسم الكامل تسمحا] صفة مؤكدة[: قوله  )٦(
قط وعليه  رضي اهللا عنه حوالن ونصف وعندمها حوالن فأيب حنيفةاعلم أن مدة الرضاع عند ] وال زيادة عليه[: قوله  )٧(

والرضاع الذي تثبت به احلرمة هو ما يكون يف ثالثني شهرا عنده وعليه الفتوى وال حيرم ما يكون بعدها . الفتوى
 )كتب الفقه. (وعندمها هو ما يكون يف احلولني وال حيرم ما يكون بعد احلولني

باء ألن الزوجة إمنا تلد الولد للزوج ولذلك ينسبون وإمنا مل يقل على الوالد ليعلم أن األوالد لآل] وعلى املولود له [:قوله  )٨(
 )"روح البيان". (إليهم ال إىل األمهات

 أرضعتإن قيل إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة للنفقة والكسوة بسبب النكاح سواء ] رزقهن وكسون [:قوله  )٩(
نفقة والكسوة جتبان يف مقابلة التمكني فإذا فاجلواب ال. الولد أو مل ترضعه فما وجه تعلق هذا االستحقاق باإلرضاع

اشتغلت باحلضانة واإلرضاع مل تستفرغ خلدمة الزوج فرمبا يتوهم متوهم أن نفقتها وكسوا تسقطان باخللل الواقع يف 
 )"روح البيان". (فقطع اهللا عزوجل ذلك الوهم بإجياب الرزق والكسوة وإن اشتغلت املرأة باإلرضاع، خدمة الزوج

 الَ تكَلَّـف نفْـس ِإالَّ   ﴿: ة والضيق لقوله تعـاىل عأشار به إىل أن النفقة تكون على قدر حال األب من الس     ] بقدر طاقته [: ولهق  )١٠(
  ]علمية. []٢٣٣: البقرة[﴾وسعها

 ك١٢. علة لكوا خطابا لألولياء  ?

 ١٢. أي التهمة =

 ١٢. يشري إىل أن الالم للبيان ?
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َ ال  ضار والدة بولد ا ﴿ ِِ  َ َ َ َِ َ  ٓ ُ ره   إرضاعه إذا امتنعت ﴿َ ع﴾ بسببه بأن  َ وال تك ٖ مولود ل  بولدہ ﴾ يضار ﴿َ ِ َ َ ِ ٗ  ٌ ْ ُْ ﴾ أي بسببه بأن َ
وضـعني لالسـتعطاف ﴿ ولد إىل كل منهمـا يف ا وق طاقته وإضافة ا مليكلف  ل َ وعلـف ِي الـوارِث َـَ َ و )١(﴾ أي وارث األبْ هـ و

ي َ مثـل ذلـ  ع أي   وليـه يف مالـه ﴿لصبا ُِ ٰ ْ وة ﴿ عـ﴾ الـذي   األبِ رزق وا ن ا والـدة  لكـس  لـ مـ َ فـان ارادا لل َ َ ْ ِ وَ لـدان ال﴾ أي ا
َفصاًال ﴿ ولنيِ ٍ عن تراض  ﴿ )٣( صادرا)٢(حل﴾ فطاما له قبل ا َ َ ْ ٍ من ما و شاور ﴾ اتفاق ﴿َ  ُ َ َ َ َ ُ ي فيـه ْ ر مـصلحة ا لـصب﴾ بينهما  لتظهـ
ْفَال جناح عَلي﴿ َ َُ َ َ ما َ ْ و ان اردتم  يف ذلك ﴿﴾ِ  ْ َ َ ْ ِ ْ ان  س  ضعوا اوالدكم ﴾ خطاب لآلباء ﴿َ ُ َ َْ ْ َُ َ ِ َ ْ َ ع ْ را ض﴾  والدات ﴿  )٤(م َ فَال جناح لغري ا َ ُ َ

ْعَليكم   ُْ ْ اذا سلمتم ﴾ فيه ﴿َ ُ َْ  َ ن ﴿ )٥(﴾ِ ْ ما   ت تم ليه إ ُ ْ َ ۤ ن  رة ﴿)٦(هل﴾ أي أردتم إيتاءه  ن األ ج  ِ بالمعروف م ْْ ُ ْ َ باجلميل كطيب   )٧( ﴾ِ
س ﴿ ٌ وا قوا اهللا واعَلموا ان اهللا بما  عملون  ص ْ  لنفا ِْ َ ِ َْ ْ ُ َ َ  َ َ َ َ ُ َ َُ يء منه﴾ ۲۳۳﴿  َ والذ يتوفون  ﴿.ش﴾ ال خي  عليه  ْ  َ َ َُ ْين ِ ون ﴿َ  و ت﴾  ْ منكم مي ُ ْ ِ
َويذرون  ْ ُ َ َ ون ﴿ـيت﴾ َ َ ازواجا ي   صن كر ْ َ َ َ  ً ْ نـليت﴾ أي َ ُ با ف ﴿ )٨(بصر ْ َ ِس ن  ِ ن النكاح ﴿ِ ً ار عة اش ر وع ا ع﴾ بعدهم  ْ َ ُ ْ ٍَ ْ َ ََ ن َ م﴾ 
ن بآية الطالق )٩(الليايل ن  ن أن  وامل فعد وامل أما ا محله وهذا يف غري ا يضع  حل ن ذلك بالسنة ،حل م واألمة   النصف  ع

                                                
راد مـن لفـظ الـوارث يف    أشار به إىل مذهب إمامه الشافعي رمحه اهللا تفصيله أـم اختلفـوا يف املـ    ] أي وارث األب  [: قوله  )١(

 هـو وارث  أبو حنيفـة اآلية الكرمية على أقوال فقال الشافعي هو وارث األب وهو الصيب نفسه فإنه وارث أبيه املتوىف وقال       
  ]علمية. [الصيب مقيدا بقيد كونه ذا ِرحم محرم من الصيب

  ]علمية. [رادة الفصال قد ذكر يف مقابلة إمتام الرضاعة حولنيإشارة إىل ما هو املفهوم بقرينة املقابلة فإن إ] قبل احلولني[: قوله  )٢(
 )"صاوي". (¼فصاال½صفة لـ] صادرا [:قوله  )٣(
مفعول ثان مقدم على حذف اجلار أي إن أردمت أن تطلبوا ¼ أوالدكم½مؤخر و¼ تسترضعوا½مفعول أول لـ] مراضع[: قوله  )٤(

 مفعول واحد وزيدت فيه السني للطلب أو النسبة يصري متعديا إىل إذا كان متعديا إىل¼ أفعل½مراضع ألوالدكم؛ ألنّ 
 )"صاوي". (مفعولني كما قال الزخمشري

ليس التسليم بشرط للصحة واجلواز بل هو ندب إىل ما هو األليق واألوىل فإن املراضع إذا أعطني ما ] إذا سلمتم [:قوله  )٥(
 )"صاوي"، "روح البيان". ( األطفالقدر هلن ناجزا يدا بيد كان ذلك أدخل يف إصالح شؤون

أشار به إىل دفع ما يتوهم أن تسليم ما أويت ال يتصور إذ هو حتصيل احلاصل بـأن املـراد بـه       ] أي أردمت إيتاءه هلن   [: قوله  )٦(
  ]علمية. [جماز بعالقة السببية إذ اإلرادة سبب للفعل

 )"روح البيان". (ملستحسن شرعاأي بالوجه املتعارف ا¼ سلمتم½متعلق بـ] باملعروف [:قوله  )٧(
 )"صاوي". (أشار بذلك إىل أن املراد من اآلية األمر وإن كان ظاهرها اخلرب له] ليتربصن [:قوله  )٨(
ولعل احلكمة يف تقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر . أي مع النهار وخص الليايل لسبقها على النهار] من الليايل [:قوله  )٩(
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 ك١٢. من املشورة ?

 ك١٢. مجع مرضعة ?

 كما١٢. إمنا أوله بذلك ألن تسليم ما أويت ال يتصور ?

 وهي ?  ك١٢. وهلذا أنث العشر واأليام داخلة معها ?
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ُ فاذا بَلغن اجَل ن  ﴿ َ ََ َ ْ َ ن ﴿َِ ر بصه﴾ انقضت مدة  ْ فَال جناح عَليكمت ُْ َ َُ َ ِ ف  فعلـن    ا فـس ن   ﴿)١(ا األوليـاء ﴾ أيهَ ِ َُ ْ َ َْ َ َِ ن ْ ز ن ا ي﴾  لتـ مـ
رض للخطاب ِ بالمعروف  ﴿ )٢(لتعوا ْْ ُ ْ َ رعا ﴿ِ ٌ واهللا بما  عملون خب ْ  ش﴾  ِْ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ُ ره﴾ ۲۳۴﴿َ َ وال جناح عَليكم ف   ﴿.ه﴾ عالم بباطنه كظا َ ُْ ِ ْ ُْ َ َ َ َ

ْ ضتم  َُ ْ وحتم ﴿ )٣(﴾  ِ ب  من خطبةل  َ ْ ِ ْ ِ ٖ ِ النساء ِ ٓ َ ن يف العدة )٤(﴾  ن أزوا وىف  جه ا عنه ول اإلنسان)٥(ملت مثال إنك جلميلة : كق 
ن جيــد مثلــك ِو ــتم  راغــب فيــك ﴿ّبُ ورمــ ْ او  كنن ُ ْ َ ْ َ ْ رتم ﴿َ ــسكم ضــم﴾ أ ْ    ا ف ُ ِ َُ ن ﴿ْ ن قــصد نكــا حه﴾  ــ ــم م ــم اهللا  انك ْ عل ُ  َ ُ َ ِ َ

ُستذ ون ن  َ َْ ُ ُ ْ ن فأباح َ ض ﴿عنه ﴾ باخلطبة وال تصربون  ر يلكم ا ُ و ِكـن ال تواعِـدو ن لتعـ ْ ُ َ ُ  ْ ٰ ۤ اال ﴾ أي نكاحـا ﴿  ِ ا  )٦(َ  ِ ﴾
ْ ان لكن ﴿ ً قولوا قوًال معروفا  )٧(َ ْ ُ ْ  ْ ْ َْ ُ ُ ض فلكم ذلك ﴿َ ر ن ا رعا  رف  ي﴾ أي ما  لتع م ش ِ وال  عزموا عقدة الن اح ع ََ  َ َ ُ ِْ ْ ُ ْ َ ع﴾ أي   عقده َ

ُح   يبلغ ا ِكتب ﴿ ٰ ْ  َ ُ ْ َ ن العدةملكت﴾ أي اَ ٗ اجَل   ﴿)٨(موب  َ يَ ْ واعَلموا ان اهللا  عَلم ما   ا فسكم ﴿)٩(ينته﴾ بأن  ُْ ِ َ َ َُ ْ َ ُ َ   ُ ْ زم َ ن ا لع ﴾  م
ُ فاحذروہ وغريه ﴿ ْ ُ َ ْ زمتم ﴿َ ٌ واعَلموا ان اهللا غفور ع﴾ أن يعاقبكم إذا  َْ ُ َ  َ  ُ ْ ن حيذره ﴿َ ٌ حليم مل﴾  ْ ِ ن ﴾۲۳۵﴿َ وبة  ع﴾ بتأخري ا لعق

                                                
ذكرا يتحرك غالبا لثالثة أشهر وإن كان أنثى يتحرك ألربعة فاعترب أقصى األجلني وِزيد عليه العشر إن اجلنني إذا كان 

روح ". (استظهارا أي استعانة بتلك الزيادة على العلم بفراغ الرحم إذ رمبا تضعف احلركة يف املبادي فال حيس ا
 )"صاوي"، "البيان

  ]علمية. [خلطاب لألولياء ال لألزواج النقطاع واليتهم بانقضاء العدةأشار به إىل أن ا] أيها األولياء[: قوله  )١(
 )"صاوي". (معطوف على التزين فال حيرم كل من التزين والتعرض للخطاب بعد العدة] والتعرض للخطاب [:قوله  )٢(
 )"روح البيان". (التعريض إفهام املعىن بالشيء احملتمل له ولغريه] فيما عرضتم[: قوله  )٣(
 )"صاوي". (بكسر اخلاء التماس النكاح] خطبة النساء [:ولهق  )٤(
للعهـد بقرينـة أـا هـي املـذكورة عقيـب آيـة        ¼ النـساء ½أشار به إىل أن الالم يف       ] املتوىف عنهن أزواجهن يف العدة    [: قوله  )٥(

  ]علمية]. [٢٣٤: البقرة[إخل ...  ﴾والَِّذين يتوفَّونَ﴿
 )"روح البيان". (التعبري عن النكاح بالسر ألن مسببه الذي هو الوطي مما يسر به] ولكن ال تواعدوهن [:قوله  )٦(
استثناء مفرغ مما يدل عليه النهي أي ال تواعدوهن مواعدة ما إال مواعدة معروفة غري منكرة شرعا ] إخل... إال أن [:قوله  )٧(

 )"روح البيان". (وهي ما تكون بطريق التعريض والتلويح
إشارة إىل أن الكتاب مبعىن املفعول وهو املكتوب ألن املـراد منـه العـدة كمـا بينـه الـشارح               ] كتوب من العدة  امل[: قوله  )٨(

  ]علمية. [وال يصح محل الكتاب مبعناه على العدة¼ من العدة½: بقوله
قبل انقضاء العـدة ال جيـوز   إشارة إىل أن بلوغ األجل مبعىن انقضاء العدة ال مبعىن الوصول إىل العدة ألن        ] بأن ينتهي [: قوله  )٩(

  ]علمية. [العزم على عقدة النكاح

 عبد١٢. متعلق بفعلن ? 

 ك١٢. متعلق باخلطبة ? 
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ْ جناح عَليكمَ ال ﴿.مستحقها ُْ َ َُ ُ  ان طلقتم النساء ما لم تمسو ن  )١(َ ْ  َ َ ْ َ َ َ ٓ َ  ُ ُ ْ  َ ْ راءة )٢(﴾ِ ن ق ويف  و ه متا ن)٣(س و ه أي جتا ْ او ﴿)٤(مع  )٥( ﴾ لمَ
ً  ضوا ل ن    ضة ﴿ َ ْ َِ ُِ َ ْ ُ ْ رفية أي ال تبعة عليكم  )٦(﴾َ را وما مصدرية  ظ  رض  - مه س وا ن عدم ا لفيف الطالق ز ملسي بإثم  -م

ر َوال  نمه و ه  ُ ومتعو ن   ﴿)٧(فطلق ْ ُ  َ ن ﴾  و ه أ ن به ﴿)٨(عط ِ ع َ  الموسع يتمتع ما  ِْ ْ ُ َ قدرٗہ  وعَلمنكم ﴿ ﴾ الغينَ َ ُ َ ِي المقتـَ ْ ُ ﴾ ِـرْ
رزق ﴿لضيّا ُ قدرٗہ لق ا َ زوجة ﴿َ ر إىل قدر ا ل﴾ يفيد أنه ال  َ  متاعا نظ ِ بالمعروف  ﴿ )٩(﴾ متتيعاَ ْْ ُ ْ َ رعاِ ا َ ح صفة متاعا ﴿،ش﴾  ﴾ ق 

َ ع َ  المحسن ْ  صفة ثانية أو مصدر مؤكد ﴿ ِ ِ ْ ُ ْ ُ و ان طلقتمو ن  من قبل ان تمسو ن  ﴿.املطيعني )١٠(﴾  ﴾۲۳۶﴿َ ُْ ْ َُ َ ْ َْ ِ ْ َْ ِ ُِ ْ  َ َ........  
                                                

 )"صاوي"، "مجل"، "روح البيان". (املراد من اجلناح يف هذه اآلية وجوب املهر أي ال تبعة من مهر] ال جناح عليكم:[قوله  )١(
 )"روح البيان"(. تقديره مدة عدم املسيس مصدرية ظرفية والزمان حمذوف¼ ما½كلمة ] ما مل متسوهن [:قوله  )٢(
مـن اـرد وقـرأ احلمـزة     ¼ متـسوهن ½قـرأ اجلمهـور   . أشـار بـه إىل االخـتالف يف القـراءة    ] ويف قـراءة تماسـوهن  [: قولـه   )٣(

  ]علمية. [من املفاعلة¼ متاسوهن½والكسائي 
  ]علمية. [نايات القرآنيةأشار به إىل أن ليس املراد باملس مطلق املس وإن كان باليد بل هو من الك] أي جتامعوهن[: قوله  )٤(
  ]علمية. [¼متسوهن½إىل أنه جمزوم للعطف على ¼ مل½يشري بتقدير ] مل[: قوله  )٥(
أي إال أنْ تفرضوا هلن عند ¼ َأللْزمنك أو تعطيين حقِّي½كقولك ¼ إال أنْ½مبعىن ¼ أو½كلمة ] أو تفرضوا هلن فريضة [:قوله  )٦(

ى املطلق مبطالبة املهر أصال إذا كان الطالق قبل املسيس على كل حال إال يف تسمية العقد مهرا واملعىن أنه ال تبعة عل
املهر فإن عليه حينئذ نصف املسمى ويف حال عدم تسميته عليه املتعة ال نصف مثل املهر وأما إذا كان بعد املساس فعليه 

 )"يانروح الب". (يف صورة التسمية متام املسمى ويف صورة عدمها متام مهر املثل
واملتعة درع ) "صاوي". (¼فطلقوهن½معطوف على حمذوف قدره بقوله ¼ متعوهن½أشار بذلك إىل أن ] فطلقوهن[: قوله  )٧(

 ")هداية"، "مدارك". (وملحفة ومخار
¼ ن بـه مـا يتمـتع  ½: أشار به إىل أن التمتيع متضمن ملعىن اإلعطاء فلذا تعدى إىل املفعولني ففي قوله     ] إخل... أعطوهن[: قوله  )٨(

  ]علمية. [إشارة إىل بيان املفعول الثاين
 )"صاوي". (أشار بذلك إىل أن اسم املصدر مبعىن املصدر] متتيعا[: قوله  )٩(
أن : اعلم أن للمطلقة أربع حاالت األوىل. أي الذين حيسنون إىل أنفسهم باملسارعة إىل االمتثال] على احملسنني [:قوله  )١٠(

أن تكون ممسوسة ومسي هلا والثالثة أن تكون ممسوسة ومل يسم هلا :  مهر والثانيةتكون غري ممسوسة ومل يسم هلا
والرابعة أن تكون غري ممسوسة ومسي هلا ورفع اجلناح مبعىن نفي املهر إمنا هو يف الصورة األوىل ال يف البواقي من الصور 

كال أما عدم وجوب البعض فألن مهر املثل الثالث فإن فيها وجوب املهر ومل جيب يف الصورة األوىل مهر ال بعضا وال 
فإنه يف ] ٢٣٦: البقرة[﴾ومتعوهنال ينصف وأما عدم وجوب الكل فلكوا غري مدخول ا ولكن هلا املتعة لقوله تعاىل ﴿

حق من جرى ذكرهن وهي املطلقات الغري املمسوسة اليت مل يفرض هلن فريضة إذ لو فرضت لكان هلن متام املهر ال 
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١٢ . الفعل يف القرآن فيه هاتان القراءتانحلمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا? 
 مجل
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ْوقد َ ْ ضتم ل ن    ضة فنصف ما  ضتمَ ُْ ِ َ ُْ َْ ََ ْ َ ََ ُ ُْ ً َ ِ نَ ع لكم النصف ﴿ )١(هل ﴾ جيب  ر ج و ۤ اال ي ن ﴿ِ  َن  عفون َ الكـ﴾  ْ ُ ْ زوجـات ْ  ل﴾ أي ا
ِ او  عفوا الذي بيدہ عقدة الن اح ركنه ﴿ـفيت َ  ُ َْ ُ ٖ ِ َ ِ ْ ِ  َ ُ ْ َ زوج  )٢(﴾َْ و ا فيت و ل ن عباس ،رك هلا الكلـه ن ا ب و ورة : ع ويل إذا كانت  حمجا ل

رج يف ذلك ﴿ ُ  و ان  عفوا حفال  ْ َ ْ َ ْ ا ب للتقويؕ وال تنسوا ال مبتدأ خربه ﴿)٣(﴾َ ُ َ ْ َ َِ َ ُٰ ْ  َ ْ ْفضل ب نكم َ ُ َ ْ َ َ ْ ع﴾ أي أن يتفضل بعضكم   َ
ٌ ان اهللا بما  عملون  ص ْ  ﴿)٤(بعض ِْ َ َِ ْ ُ َ ََ َ َ حفظـوا عَلـ ﴿.﴾ فيجـازيكم بـه ﴾۲۳۷ ﴿ِ  ْ ُ ِ ِي الـصَلوت ـٰ ٰ س )٥(﴾    )٧( بأدائهـا يف أوقاـا)٦(خلمـ ا
ٰوالصلوة الوسطي ﴿ ْ ُ ْ ِ ٰ ر  )٨(﴾َ  ي ا لعص  ح )٩(ه   .............................................................)١٠(لصبأو ا

                                                
 )"روح البيان". (ملتعةا

 )"صاوي"]. (٢٣٧: البقرة[﴾فَِنصف ما فَرضتمخرب حمذوف ملبتدأ ﴿] جيب هلن[: قوله  )١(
 )"مدارك". (هو الزوج كذا فسره سيدنا علي رضي اهللا عنه] الذي بيده عقدة النكاح [:قوله  )٢(
كسه لضعف جانب املرأة وما حصل هلا من الكسر فيه أن الزوج أوىل من ع] وأن تعفوا أقرب للتقوى[ :قوله تعاىل  )٣(

 ]علمية)["اإلكليل". (بالطالق
هاهنا الفـضل املـشترك بينـهم وهـذا مـأخوذ      ¼ الفضل½أشار به إىل أن املراد من ] أي أن يتفضل بعضكم على بعض [: قوله  )٤(

  ]علمية[. إذ الفضل املشترك بينهم ال يكون إال تفضل بعضهم على بعض¼ بينكم½: من قوله تعاىل
أتى ذه يف خالل ما يتعلق باألزواج واألوالد تنبيها على أنه ال ينبغي للعبد أن يشتغل عن ] حافظوا على الصلوات [:قوله  )٥(

﴾ ِر اللَِّهيا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تلِْهكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ِذكْ﴿: حقوق سيده بأمر األزواج واألوالد قال تعاىل
 )"صاوي"]. (٩: املنافقون[

  ]علمية. [أشار به إىل وجه إيراد الصلوات باجلمع] اخلمس[: قوله  )٦(
أي مع استكمال شروطها وفرائضها وواجباا وسننها وآداا وخص الصالة بالذكر ألا عماد ] بأدائها يف أوقاا [:قوله  )٧(

 )"صاوي". ( من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدينالدين ومعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني
مبعىن األفضل واألخير ال مبعىن املتوسط بني شيئني فإنه ليس فيه مزيد ¼ األوسط½مؤنث ¼ فُعلى½] والصالة الوسطى[: قوله  )٨(

 )"صاوي". (أفضل الليايلوالنكتة مزيد فضلها على غريها كـليلة القدر فهي ، مزية وهو من عطف اخلاص على العام
 )"صاوي". (أي ألنه وقت نزول مالئكة الليل وصعود مالئكة النهار] هي العصر[: قوله  )٩(
ألا ¼ أو الظهر½: وألا تأيت الناس وهم نيام وقوله¼ بورك ألميت يف بكورها½ملا ذكر وملا يف احلديث ] أو الصبح[: قوله  )١٠(

قيل هي املغرب ألا وتر صالة النهار وقيل العشاء ألا تأيت الناس وهم ¼  غريهاأو½أول صالة ظهرت يف اإلسالم وقوله 
وحكمة . سلم وقيل هي صالة اجلمعة وقيل اجلنازة وقيل صالة العيدكساىل وقيل هي الصالة على النيب صلى اهللا عليه و

وساعة اإلجابة يف . إخفائها ليحافظ اإلنسان على ذلك كله كما أخفى ليلة القدر يف سائر الليايل ليقوم اإلنسان مجيع الليايل
 )"مجل"، "صاوي". (يوم اجلمعة والرجل الصاحل يف اخللق

 ك١٢. املطلقات ? 
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ر أو غري واللظه أو ا ر)١(قها أ ردها بالذ ك وأ ْ وقوموا    لفضلها ﴿)٢(ف ُْ ُ َ قنت ْ  ﴿)٣(﴾ يف الصالةَ ِ ِ وله    ﴾۲۳۸ ﴿ٰ ص﴾ قيل مطيعني  لق
و طاعة ½اهللا عليه و سلم  رآن  وت يف ا فه كل  لق ن أرقم ،محد وغريهأ رواه ¼قن كنا نتكلم : ب وقيل ساكتني حلديث زيد 

زلت فأ ُيف الصالة حىت  وت ن لسكرنا با ن الكالم رواه الشيخانم ْ فان خْفتم  ﴿.عوينا  ُ َِ ْ عِ ن عـدو أو سـيل أو  سـب﴾   )٤(مـ
َ جاًال﴿ ِ وا ﴿َ ع راجـل أي مـشاة  صـل﴾  ً او  ركبانـا مجـ َ ْ ُ ْ نَ ع راكـب أي كيـف أ مكـ﴾  ومئ )٥(مجـ ي القبلـة أو غريهـا و يـ  مـستقبل

ود ﴿ وع وا ر لسجبا ك ْ فاذا امنتم  ل ُ َ َْ ِ َ ۤ وف ﴿ِ ن ا خل﴾  َ فاذْ وا اهللا م ُ ُ وا﴾َ َ كما علمكم ما لم تكونوا  عَلمون  ﴿)٦(صل أي  ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ  َ َ َ ﴾ قبل  ﴾۲۳۹﴿َ
ىن مثل وقها والكاف  رائضها و ن  مبعتعليمه  حق ف ولة وما )٧(م صو َ والذ يتوفون﴿.)٩( مصدريةأو  )٨(م ْ  َ َ َُ ْين ِ َ منكم ويذرون  )١٠(َ  ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ِ

                                                
احملافظة على الصلوات املفروضات واحلثّّ على الصالة الوسطى وبيان فـضلها وهـي الـصبح أو             فيه األمر ب  ] أقوال[ :قوله  )١(

الظهر أو العصر أو املغرب أو العشاء أو اخلمس أو اجلمعة أو الـوتر أو الـضحى أوصـالة عيـد الفطـر أو عيـد األضـحى أو           
  ]علمية)["اإلكليل". ( صالة اجلماعة أو صالة اخلوف

  ]علمية. [أشار به إىل نكتة عطفها على الصلوات ألن عطف اخلاص على العام حيتاج إىل النكتة] إخل... الذكروأفردها ب[: قوله  )٢(
وإال لقـال قومـوا   ¼ قانتني½وأن املراد به قيام الصالة ال أنه متعلق بـ ¼ قوموا½متعلق بـ ¼ هللا½أشار به إىل أن ] يف الصالة [: قوله  )٣(

  ]علمية. [جيعل متعلقا به ألن األصل تقدم العامل على املعموليف الصالة هللا قانتني وإمنا مل 
أشار به إىل أن املراد من اخلوف هاهنا ما هو العام الشامل ال اخلاص من خـوف  ] إخل... من عدو أو سيل أو سبع  [: قوله  )٤(

  ]علمية. [العدو كما هو املشهور
  ]علمية. [ىن اآليةأشار به إىل بيان تفيسر مع] إخل... أي كيف أمكن[: قوله  )٥(
فيه إشارة إىل أن املراد من الذكر هاهنا الصالة إذ الكالم فيها والـذكر جـزء منـها حبيـث تنتفـي بانتفائـه       ] أي صلوا [: قوله  )٦(

  ]علمية. [فيتحقق العالمة املعتربة يف ذكر اجلزء وإرادة الكل
ال أنـه زائـد واملعـىن    ¼ مثـل ½مبعـىن  ] ٢٣٩: البقـرة [﴾مكُمكَما علَّأشار به إىل أن الكاف يف ﴿      ] والكاف مبعىن مثل  [: قوله  )٧(

  ]علمية. [فصلّوا الصالة كالصالة اليت علمكم
¼ ما½والعائد حمذوف والتقدير فاذكروا اهللا ذكرا مثل الذكر الذي علمكموه ما مل تكونوا تعلمون و] ما موصولة [:قوله  )٨(

 )"صاوي" (.األوىل أو من الضمري احملذوف¼ ما½الثانية بدل من 
أي تسبك مبصدر وظاهره أن الكاف أيضا مبعىن مثل ولكنه بعيد فاألظهر أا للتعليل والتقدير فاذكروا ] أو مصدرية[: قوله  )٩(

 ) "صاوي". (¼تعليم½معمول لـ¼ ما½اهللا ألجل تعليمه إياكم ما مل تكونوا تعلمون و
الطائف يقال له حكيم بن احلارث رضي اهللا عنه هاجر إىل املدينة نزلت اآلية يف رجل من ] إخل... والذين يتوفون [:قوله  )١٠(

وله أوالد ومعه أبواه وامرأته ومات فأنزل اهللا هذه اآلية فأعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم والديه وأوالده من مرياثه ومل يعط 

Å 

2   

  136 

 ع١٢. وقوموا هللا قانتني = 
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ًازواجا  َ ْ واَ و ص﴾  ة  ﴿)١(فلي ً وصي  ِ راء  ع أي عليهم ﴿ق﴾ ويف  ر فة با ْ الزواج م ل ِ ِ َ ْ َ ن ﴿  و ه﴾ و ً متاعايعط َ ن به )٢( ﴾  ن )٣(يتمتع ما  م 
وة ﴿ َ ا   لكسالنفقة وا ِ الحول ﴾ متام ﴿ِ ْ َ ربصه ﴾ْ ن  واجب  وم ا تن  عليه ل م ْ غي﴿م ٍر  ا اج ـَ َ ْ ِ ن َ رجـات  مـ﴾حال أي غري  خم

َ فان  جن مسكنهن ﴿ ْ َ َ ْ ِ نَ َ فَال جناح عَل ﴿)٤(نفسه﴾ بأ َُ َ ْيكمَ ٍ    ما فعلن    ا فس ن  من معروف  ﴾ يا أولياء امليت ﴿ُْ  ْ ُ ِْ ْ ِ ِ َُ ْ َ َْ َ َ ْ رعا ِ ش﴾ 
ع النفقــة عنهــا ﴿ رك اإلحــداد و ن و ز قطــكــا تــ ي ــز لت ٌ واهللا عزي َْ ِ َ ــيم﴾ يف ملكــه ﴿ُ ٌ حِك ْ ورة ،﴾ يف صــنعه ﴾۲۴۰ ﴿َ وصــية املــذ ك وا ل

ر وخمنسو ول بآيـة أربعـة أ ص ا ر عـشة بآية املرياث و شـه حلـ ب رة يف الـ ولتـ ىن ثابتـة هلـا عنـد ،خرا الـسابقة املتـأ لـسك وا
ي رمحــه اهللا ــِت ﴿.)٥(فعالــشا ٰ و للمطلق  َ ُ ْ ِ َ  متــاع  )٦(َ ِ بــالمعروف  يعطينــه ﴿ )٧(﴾َ ْْ ُ ْ َ ــا﴾ بقــدر اإلمكــان ﴿ِ  ﴾ نــصب بفعلــه َ حق 

                                                
اء اإلسالم حوال وكان حيرم على امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حوال وكان عدة الوفاة يف ابتد

الوارث إخراجها من البيت قبل متام احلول وكان نفقتها وسكناها واجبة يف مال زوجها ما مل خترج ومل يكن هلا املرياث 
فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصى ا فكان كذلك حىت نزلت آية املرياث فنسخ اهللا 

 رضي اهللا أيب حنيفةل بالربع عند عدم الولد وولد االبن والثمن عند وجودمها وسقطت السكىن أيضا عند عزوجل نفقة احلو
 )"روح البيان". (عنه ونسخ عدة احلول بأربعة أشهر وعشر فإنه وإن كان متقدما يف التالوة متأخر يف الرتول

  ]علمية. [طلق لفعل حمذوفمنصوب على أنه مفعول م¼ وصية½أشار به إىل أن ] فليوصوا[: قوله  )١(
مفعول حملذوف قدره املفسر ¼ متاعا½و، معطوف على مدخول الم األمر املقدر¼ ويعطوهن½] ويعطوهن متاعا [:قوله  )٢(

 )"صاوي"، "مجل". (¼ويعطوهن½بقوله 
ول به على إعراب الـشارح  هاهنا مبعىن عريف ال مبعىن مصدري ألنه مفع¼ متاعا½أشار به إىل أن ] إخل... ما يتمتعن به  [: قوله  )٣(

  ]علمية. [¼ما½بيان ¼ من النفقة والكسوة½: وهو يف احلقيقة هو املوصى به وقوله
أبـو  يشري إىل أن خمريات بني املالزمة وأخذ النفقة وبـني اخلـروج وتركهـا وهـو قـول الـشافعي وقـال             ] بأنفسهن[: قوله  )٤(

املوت والطالِق من غري ختيري ومعىن اآلية فإن خرجن بعـد احلـول    جتب عليها السكون يف املرتل الذي هي فيه عند    حنيفة
  ]علمية. [فال جناح فيما فعلن يف أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب

 : وقالاملوت ملعتدة النفقة جتب  ال:قال يف البحر الرائق،  ال سكىن هلااألحنافوعند ] عند الشافعي رمحه اهللا [:قوله  )٥(
 . كذا يف املبسوطأيضا هلا سكىن فال ةوالنفق السكىن مشلو

 )"صاوي"، "روح البيان". (سواء كن مدخوال ن أم ال] وللمطلقات [:قوله  )٦(
أي مطلق املتعة الشاملة للمستحبة والواجبة فإن كانت املطلقة مفوضة غريمدخول ا وجبت هلا املتعة وإن ] متاع [:قوله  )٧(

. دلول عليه مبتعوهن يف اآلية السابقة حيمل على الواجب فال منافاة بني اآليتنيكانت غريها يستحب هلا فلفظ التمتع امل
 )"روح البيان"(

 ك١٢ أي تربص احلول? 

 ك١٢. إخل ...أي املدلول عليه يف اآلية منسوخة بآية أربعة? 

ــــــ
ـن

طونه
 يع

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن
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َ ع َ  المتق ْ   ﴿)١(املقدر ِ  ُ ْ وسة أيض )٢(﴾ ﴾۲۴۱﴿َ رره ليعم ا ملمس اهللا تعاىل  َ كٰذل   ﴿.ا إذ اآلية السابقة يف غريهاك ِ ﴾ كمـا بـني َ
رل َ يب   اهللا َ كم  يت  لعلكم  عقلون  ﴿ )٣(ككم ما ذ ْ ُٰ  ِ ِْ ْ َْ ُٖ ُ َ ََ ُ ُ رون﴾۲۴۲﴿ُ َ الم تر  ﴿.ب﴾ تتد َ ْ َ ق )٤(﴾ استفهام تعجيبَ و ي و  إىل  )٥(تش

ْ ا   الذ  جوا من ﴿)٦(ينته علمكلم استماع ما بعده أي  ِ ِْ ُ َ َ ْيَن َِ ٌ ديارِ م و م اُلوف   ْ ُ ْ ُْ َ ِ َ ون )٧(﴾ أربعة أو مثانيةِ رة أو ثال ث أو  عش
ون ألفا ﴿ ون أو  سبعأو أر ِ حذر الموت بع ْ َ ْ ََ رَ ون ببالدهم  ع الطا رائيل و ن بين إ وم  ول له وهم   ﴾ّ فف ع س م ق وا قمفع

ُ فقال ل م اهللا﴿ ُ ُ َ َ َ ْ موتوا  )٨(َ ُْ واُ ثم   احيا م   ﴿ )٩(ت﴾ فما  ْ ُ َ ْ َ ر املهملـة  )١٠(ثر بـدعاء نبـيهم ـكـنية أيام أو أ﴾ بعد مثاُ بكـسزقيـل  ح
رت يف أسباطهم ﴿ ن وا وبا إال عاد كا ون  وت ال  ر ا را عليهم أ وا د زاي فعا ون ا ستموالقاف و لكف ث يلبس مل ث ه ش ل ِ  ان سك

ِاهللا لذو فضل ع َ  الناس  َ ٍ ْ َ ْ َُ ِ و ِكن    ك   الناس  ﴾ ومنه إحياء هؤالء ﴿َ  َ َ ْ َ ٰ َ ال  ش ون  ﴿)١١(﴾ وهم الكفارَ ْ ُ ُ ْ َ ر ﴾ ۲۴۳﴿َ ن ذ ك﴾ والقصد  م
ع املؤمنني ِ و قاتلوا فع   القتال ولذا عطف عليه ﴿ )١٢(تشجيخرب هؤالء  ِْ ُ َ ِي س يل اهللا ـَ ِ ْ ِ َ َ واعَلموا ان اهللا ﴾ أي إلعالء دينه ﴿ْ  َ  ُ ْ َ

                                                
  ]علمية. [أشار به إىل بيان وجه نصبه] نصب بفعله املقدر[: قوله  )١(
ألعراب حني نزلت ألن بعض ا] ٢٣٦: البقرة[﴾علَى الْمحِسِننيإمنا قال هنا ذلك وقال فيما تقدم ﴿] على املتقني[: قوله  )٢(

: البقرة[﴾حقّاً علَى الْمتِقنياآلية األوىل طلق زوجته ومل ميتعها وقال إن أردت أحسنت وإن أردت مل أحسن فرتلت ﴿
 )"صاوي"]. (١٧٠

ىن هذا وعد من اهللا ببيان كل شيء يف القرآن ولذا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لو ضاع م] كما بين لكم ما ذكر [:قوله  )٣(
 ) بتصرف"صاوي". (عقال بعري لوجدته يف القرآن

 )"صاوي". (أي إيقاع يف العجب] استفهام تعجيب [:قوله  )٤(
وعطف التشويق على التعجيب من ، أي إيقاعه يف الشوق ألنه ما سيق بعد الطلب ألذُّ مما سيق بال تعب] وتشويق [:قوله  )٥(

 )"صاوي". (عطف املسبب على السبب
  ]علمية. [¼إىل½فيه إشارة إىل أن الرؤية علمية وضمن الفعل معىن االنتهاء ليصح تعديته بـ ] إخل... مل ينته علمكأي [: قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إىل اخلالف يف عدد ألوفهم] إخل... أربعة أو مثانية[: قوله  )٧(
. ال ألن قول القادر القهار وامللك اجلبار له شأنعلى لسان ملك وإمنا أسند إليه تعاىل ختويفا ووي] فقال هلم اهللا [:قوله  )٨(

 )"روح البيان"(
 ٠)"صاوي". (عليه] ٢٤٣: البقرة[﴾ثُم أَحياهمقدره املفسر عليه الرمحة لعطف قوله ﴿] فماتوا [:قوله  )٩(
 )"مجل". ( أنتفقال هلم قوموا بأمر اهللا فقاموا قائلني سبحانك أللهم وحبمدك ال إله إال] بدعاء نبيهم [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل بيان ما هو املراد من أكثر الناس] وهم الكفار[: قوله  )١١(
 )"مجل". (أي حثهم وحتضيضهم على الشجاعة] تشجيع املؤمنني [:قوله  )١٢(

 ك١٢ .مع تقدمه سابقا? 

 ك١٢ . عباس أم أربعة آالفأخرج احلاكم وصححه عن ابن ? 

 ك١٢ .أي نسلهم ?  ١٢ .أي من الصفرة? 

 ع
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ٌسميع  ْ ِ والكم ﴿َ ٌ عليمق﴾ أل ْ ِ والكم فمجازيكم ﴾۲۴۴ ﴿َ ْ من ذا الذي﴿.ح ﴾ بأ ِ  َ ْ َ  ُ ض اهللا  )١(َ ُ ِ  بإنفـاق مالـه يف سـبيل اهللا  )٢(﴾ْ
ً ضا حسنا ﴿ َ َ ً ْ ن طيب قلب ﴿َ ز و جل  ع﴾ بأن ينفقه هللا  ٗ فيضِعف  ع َٰ راءة فيضعفه بالتشديد ﴿َُ ً ل  اضعافا كث ْ ةق﴾ ويف  َِ َ ً ََ ْ َ   ﴾ 

ر عشن  ن سبعمائة كما سيأيتأ إىل )٣(م مر  ُ واهللا  قبض  ﴿ )٤(كث ِ َْ ُ رز)٥(﴾ ميسكَ ن يشاء ابتالءل ا يب ﴿ )٦(عمق  ْ و َ وسعه ُط ُسَ ي﴾ 
َ و الي  ترجعون  ﴿ )٧(ملن يشاء امتحانا ْ ُ َ ْ ُْ ِِ َ رة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم  ﴾۲۴۵﴿َ ِ الم تر ا   المَال﴿.خ﴾ يف اآل َ ْ َ َِ َ َ ْ ِ  من ﴾ اجلماعة ﴿ َ

َب    ا اءيل ْ ِ ٓ َ ْ ِ  ِ ِ من  عد )٨(َ ْ َ وت ﴿ِ  ٰ مو   م﴾  ْ   .............................................وخربهم ﴾ أي إىل قصتهم ُ
                                                

¼ الذي½، من هذاإشارة إىل املقرض خرب املبتدأ أي ¼ ذا½استفهام للتحريض على التصدق مبتدأ ¼ من½] من ذا الذي [:قوله  )١(
 )"روح البيان". (أو بدل منه¼ ذا½صفة 

أي يسلفه وهذا من ترتالت املوىل لعباده حيث خاطبهم خماطبة احملتاج املضطر مع أنه غين عنهم ] يقرض اهللا[: قوله  )٢(
ية براءة بيعا ويف احلقيقة ال ومساه هنا قرضا ويف آ]. ٥٤: األنعام[﴾كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَرمحة م على حد ﴿

بيع وال قرض ألن امللك كله له وحينئذ فليست مضاعفته على ذلك ربا ألنه الجتري أحكام الربا بني السيد وعبده 
احلادثني مللكه له صورة فأوىل بني السيد املالك القدمي وعبده الذليل الضعيف الذي ال ميلك شيئا أصال فمن إحسانه عليه 

 )"صاوي".(خلق ونسب إليه
  ]علمية. [أشار به إىل بيان كثرة األضعاف] من عشر[: قوله  )٣(
وكثرة ] ٢٦١: البقرة[ اآلية ثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة﴾﴿م: أي يف قوله تعاىل] كما سيأيت[: قوله  )٤(

فوالذي ½، ¼اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا من بعدي½السالم املضاعفة على حسب اإلخالص قال عليه الصالة و
 )"صاوي".  (¼نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من القبض اإلمساك واملنع ال ما هو الظاهر منه] ميسك[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (ارا هل يصربون وال يشكون أم الأي اختب] ابتالًء[: قوله  )٦(
 )"صاوي"(أي هل يشكرون أم ال ] امتحانا [:قوله  )٧(
تبعيضية وحاصل مبدأ تلك القصة أنه عند وفاة سيدنا موسى عليه السالم خلف اهللا على بين ¼ من½] من بين إسرائيل: [قوله  )٨(

مث ملا مات ختلف عليهم كالب مث حزقيل مث الياس مث اليسع إسرائيل يوشع بن نون عليه السالم فقام باخلالفة حق قيام 
عليهم الصالة والسالم فقاموا مجيعا باخلالفة كمن قبلهم مث ظهرت هلم العمالقة وكانوا يف بلدة قريبة من بيت املقدس 

بع مئة وزيادة يقال هلا فلسطني وهم من أوالد عمليق بن عاد فغلبوا على كثري من بالدهم وأسروا من أبناء ملوكهم أر
وضربوا عليهم اجلزية ومل يكن فيهم إذ ذاك نيب عليه السالم وال ذرية نيب عليه السالم إال امرأة حبلى من ذرية الوي من 
أوالد يعقوب عليه السالم فولدت غالما فسمته مشويل عليه السالم فلما كرب نبأه اهللا عليهم وأرسله إليهم مث إم طلبوا منه 

 )"مجل"، "صاوي". (م ويرشدهم ملا فيه صالحهم فأقام هلم طالوت إىل آخر ما قص اهللا تعاىلملكا يقيم أمره

 ج١٢ .وهذه الكثرة ال يعلمها إال اهللا ? 

 ۘ 
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ُ اذْ  قالوا لن   ل م ﴿ ُ  ّ ٍْ ِ َ ِ ُ َ و ِ ش﴾  ْ ا عث ﴿)١(مويلـه َ ْلنا مل ا  قاتل﴾ أقم ﴿ْ َِ َ  ً ِ َ ِ    س يل اهللا  ﴾ معه ﴿َ ِ ْ ِ َ ْ ع إليه ِ ر ج﴾ تنتظم به كلمتنا و ن
َ قال﴿ ي هلم ﴿َ ْ  ل عس تم  لنب ﴾ ا ُ ْ َ َ ْ ر ﴿َ ح وا لكس﴾ با ُ ان كتب عَليكم القتاللفت َ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َْ ْال  قـاتلواَ  ا )٢(ِ ُ َِ ُ  واالسـتفهام ،﴾ خـرب عـ  

ع بها ﴿ و ر ا قر لت ي ۤقالوا وما لنا لتق َ َ َ َ ْ ُ َ ا ال  قاتل    س يل اهللا وقد اُ جنا من ديارِنا وابناÒِنا  )٣(َ َ َْ َ ْ ََ ْ ََ ََ ِْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ  وقد فعل ، )٤(هم وقتلهمي﴾ بسب 
وت وم جا لبهم ذلك  ع لنا ،ق ود مق )٥(ن أي ال ما ع و جمنه  ُ فَلما كتب عَلي م القتال﴿: تضيه قال تعاىل م َ ِ ِ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ تولوا  )٦(   َ  عنه  )٧(﴾َ

وا ْ اال قلـــيال مـــن م  ﴿ )٨(جبنـــو ُْ ْ  ً ِ َ ن عـــربواِ  وت كمـــا ســـيأيت ﴿ ي﴾ وهـــم الـــذ ع طـــا ر  ل ا َ واهللا علـــيم  بـــالظلم ْ  مـــلنهـــ ِ ِ ِ ِ  ْ َ ُ َ﴿۲۴۶﴾  ﴾
ي ربه إرسال ملك فأجابه إىل)٩(فمجازيهم وتلنبوسأل ا َ وقال ل ـم ن ـي م  ان اهللا قـد  عـث َ كـم طـالوت  ﴿.ل إرسال طا ْ َْ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ ََ  ِ ُ ُ َ َ َ

ًمل ا ِ َ ؕ قالوا ا   )١٠(َ  ُ ُ يكون ل  الملك علَ نا ونحن احق بالمل  من ﴾ كيف ﴿َ ُْ ِْ ِ ْ ُ ْ َُ ُْ ِْ  ََ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ﴾ ........................................  
                                                

مـن بعـد   ½: أشار به إىل ما هو املختار عنده وعليه األكثرون وقيل هو يوشع نظرا إىل ظـاهر قولـه تعـاىل    ] هو مشويل [: قوله  )١(
داود عليه السالم قرون كـثرية واالتـصال غـري الزم وقيـل     بناء على تبادر الوصال وال خيفى ضعفه إذ كان بينه وبني    ¼ موسى

  ]علمية. [هو مشعون
 )"صاوي". (وخربها وجواب الشرط حمذوف تقديره فال تقاتلوا¼ عسى½مجلة معترضة بني اسم ] إن كتب عليكم القتال[: قوله  )٢(
م القتال مع وجود مقتضيه ودخلت الواو لتدل أي أي شيء ثبت لنا يكون سببا لعد¼ لنا½مبتدأ وخربها ¼ ما½] وما لنا [:قوله  )٣(

 )"مجل". (على ربط هذا الكالم مبا قبله
وهو ملكهم وكان جبارا ¼ فعل م ذلك قوم جالوت½: أشار إليه بقوله، مضافان للمفعول والفاعل] بسبيهم وقتلهم [:قوله  )٤(

الدهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربع مئة وأربعني من أوالد عمليق بن عاد ظهروا على بين إسرائيل وأخذوا ديارهم وسبوا أو
 )"أبو السعود". (نفسا وضربوا عليهم اجلزية

 )"مجل". (أشار به إىل أن االستفهام إنكاري] إخل... أي ال مانع لنا [:قوله  )٥(
يهم القتال وبعث هلم يف الكالم حذف تقديره فسأل اهللا ذلك النيب عليه السالم فكتب عل] فلما كتب عليهم القتال [:قوله  )٦(

 )"مجل". (إخل... ملكا أي عينه هلم ليقاتل م فلما كتب عليهم القتال
لكن ال يف ابتداء األمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء تفصيله وإمنا ذكر هنا مآل أمرهم ] تولوا[: قوله  )٧(

 )"أبو السعود" (.إمجاال وإظهارا ملا بني قوهلم وفعلهم من التنايف والتباين
 )"صاوي". (عطف تفسري وهو ترك القتال خوف املوت وسيأيت بيان جبنهم] وجبنوا [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إىل أن اجلملة وعيد هلم على ظلمهم يف ترك اجلهاد وذا يعلم الربط] فمجازيهم[: قوله  )٩(
وإمنا ،  فيه أن اإلمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة وامللك.اآلية] إن اهللا قد بعث لكم طالوت مِلكا[ :قوله تعاىل  )١٠(

 ]علمية)["اإلكليل". (تستحق بالعلم والقوة دون املال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم ال عربة به بل هي مقدمة عليه

 ك١٢ .فصل بينه وبني خربه بالشرط ? 

 ١٢ .وهو مشويل? 
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ن سبط اململكة س  مألنه  وة)١(لي ِ ولم يؤت سعة من المال راعيـا ﴿اغا أو ّ وكان دب )٢(لنب وال ا َُ ْ َ َ َ ً َ ْ ْ َ عـ﴾ يـستعني بهـا   إقامـة َ
َ قال   ﴿)٣(لكُامل ي هلم ﴿َ ُ ان اهللا اصطف  لنب﴾ ا ٰ َ ْ َ ً عَليكم وزادٗہ  سطة لك ﴿ُ﴾ اختاره للمِ  َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ِي الِعلم والجـسم ـِ ف ﴿)٤(﴾ سـعةَ ِْ ِ ْ َْ ْ ﴾

رائيل ومئذ وأمجلهم وأمتهم )٥(سوكان أعلم بين إ ُ واهللا يؤ ِ  ملك  من  شاء ﴿ )٦(لقاَخي  ُ ْٓ َ ْ ْ َ ٗ َ ْ ُ ُ راض عليه ـعت ال ا )٧(  ﴾ إيتاءهَ
ٌ واهللا واسع ﴿ ِ َ ٌ عليم ﴾ فضله ﴿َُ ْ ِ و أهل له ﴿ ﴾۲۴۷﴿َ ن  ه﴾  ْ وقال ل م ن ي م مب ُْ ُ ِ َ َ َ وا منه آية   مََ ُ﴾ ملا  ع ْ ان  ية ملِك  ان لكه ﴿طلب َ ٖۤ ْ ُ َ َ  ِ

ُياتيكم التابوت ِْ ُ  ُْ ُ َ   .............................................................................. )٨(﴾ الصندوق  
                                                

 )"ويصا". (أي لكونه مل يكن من ذرية يهوذا بن يعقوب] ألنه ليس من سبط اململكة [:قوله  )١(
أي لكونه مل يكن من ذرية الوي بل هو من ذرية بنيامني أصغر أوالد يعقوب عليه السالم وكانت ذريته ] وال النبوة [:قوله  )٢(

 )"صاوي". (بل أقيموا يف احلرف الدنيئة من أجل معاصيهم، ال نبوة فيهم وال مملكة
مارة عندهم الـسعة يف املـال فلمـا مل يوجـد فيـه ال يـستحق       أشار به إىل أن شرط اإل    ] يستعني ا على إقامة امللك    [: قوله  )٣(

  ]علمية. [امللك والرياسة وهذا مبلغ علمهم ومنتهى فكرهم
  ]علمية. [أشار به إىل ما هو املراد هاهنا وله معان كثرية] سعة[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان بسطته يف العلم] وكان أعلم بين إسرائيل[: قوله  )٥(
أي فكان يزيد على أهل زمانه بكتفيه ورأسه قيل ورد إنه ملا دعا مشويل عليه السالم ربه أن يبعث ] وأمتهم خلقا[: قوله  )٦(

هلم ملكا أعطاه اهللا قرنا فيه طيب ويسمى طيب القدس وعصا وأوحى إليه إذا دخل عليك رجل امسه طالوت فانظر يف 
صا فإذا جاء طوهلا فهو امللك فلما دخل عليه فعل به كما أمر فإذا هو طوهلا  مث القرن فإذا فار فادهن رأسه به وِقسه بالع

دهن رأسه بذلك الدهن وقال له إن اهللا جعلك ملكا على بين إسرائيل فقال كيف ذلك مع أين أدىن منهم فقال له اهللا يؤتى 
 )"مجل"، "صاوي". (ملكه من يشاء

  ]علمية. [مصدر الفعل الذي ذكره كما هو القاعدة¼ يشاء½أشار به إىل أن مفعول ] إيتاءه[: قوله  )٧(
إن اهللا تعاىل أنزل على سيدنا آدم عليه السالم تابوتا فيه متاثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم من ] إخل... الصندوق [:قوله  )٨(

لسالم إىل أن تويف فتوارثه أوالده وكان من عود الشمشار وحنوا من ثالثة أذرع يف ذراعني فكان عند سيدنا آدم عليه ا
أوالده واحد بعد واحد إىل أن وصل إىل سيدنا يعقوب عليه السالم مث بقي يف أيدي بين إسرائيل إىل أن وصل إىل سيدنا 
موسى عليه السالم فكان يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليه نفوس بين إسرائيل وكان 

 تويف مث تداولته أيدي بين إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا يف شيء حتاكموا إليه فيكلمهم وحيكم بينهم وكانوا إذا عنده إىل أن
حضروا القتال يقدمونه بني أيديهم ويستفتحون به على عدوهم وكانت املالئكة حتمله فوق العسكر مث يقاتلون العدو فإذا 

صوا وفسدوا سلط اهللا تعاىل عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه مسعوا يف التابوت صيحة استيقنوا النصر فلما ع
وجعلوه يف موضع البول والغائط فلما أراد اهللا أن ميلك طالوت سلط اهللا عزوجل عليهم البالء حىت أن كل من بال عنده 

Å 
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 ١٢ .أبناء ملوكهم? 

 ١٢ .ليكون أعظم خطر يف القلوب وأقوى على مقاومة العدو? 

 ك١٢ .ه  أي للملك ذي نسب أو غري? 
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ور األنبياء ر إليهم فغلبهم العمال)١(صكان فيه  زله اهللا   آدم وا ِ أ ستم ع ون به   ن وا  عقة عليه وأخذوه وكا يستفتح ن
ون إليه كما قال تعاىل ﴿ ونه يف القتال و يسكنعدوهم ويقد َ في  سِك نٌة م ْ َ ِ ْ وبكم ﴿ِ ٌة ممـا لقل﴾ طمأنينة  ِ    من ربكم و قي   َ َ ْ ُْ  

َرک  ل مو   و ل  رونَت ُ ُْ ُ ٰ َ ٰ ْ ُ َ ركاه  ﴾ َ ن الذي كان ي ل عليهم يهوتأي  ن ا ز  و  وعصاه وعمامة هارون و مل نعال  م قفي م
واح ﴿ ن األ لورضاض  ُ تحمل  المل كةم َ ِ َُ ْ ُ َِ ن فاعل يأتيكم ْ ْ ان    ذل  الية  كم ﴿)٢(م ﴾ حال  ُ  ً َ ٰ َ َ ِ ٰ ْ ِ ُ﴾   مِ  ِ ان كنتم مؤمنلكه ﴿ع ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ  ْ َ

وا ﴾۲۴۸﴿ روا مبلكه وتسار وت فأ رون إليه حىت وضعته عند طا ع﴾ فحملته املالئكة بني السماء واألرض وهم  ق ل ينظ
ن ش َإىل اجلهاد فاختار  َ فَلما فصل  ﴿.ابهم سبعني ألفاَبم َ َ رج َ ِ طالوت بالجنود   ﴿)٣(خـ﴾  ْ َْ ُْ ُ ِ ُ ر ُ ن بيـت املقـدس وكـان ا حلـ﴾  مـ

وا منـه املـاء ﴿ َ قـالطلبشديدا و ْ ان اهللا م تلـيكم َ ُْ ِ َ ْ ُ َ ٍ بن ـر ﴾ خمتـربكم ﴿ِ  َ َ ع مـنكم )٤(﴾ِ ر ا ملطيـ  و بـني )٥(ليظهـ ي و هـ والعا صـ
ُ فمن َ ب من   ﴿)٦(األردن وفلسطني ْ ِ َ ِ ْ َ ن ماءه ﴿َ ْ فَليس م  م﴾ أي   ِ َ ْ ي َ ن أتبا ع﴾ أي  ُ ومن لم يطعم  ﴿.م َْ َ ْ َ ْ ٗ فان   ﴿ )٧(﴾ يذقهَ ْ  ِ َ

                                                
بوت فأخرجوه وجعلوه على ابتلي بالبواسري وهلكت من بالدهم مخس مدائن فعلم الكفار أن ذلك سبب استهانتهم بالتا

عجلة وعقلوها على ثورين فأقبل الثوران يسريان وقد وكل اهللا عزوجل ما أربعة من املالئكة يسوقوما حىت اتيا مرتل 
طالوت فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال هلم النيب إن آية ملكه إنكم جتدون التابوت يف داره فلما وجدوه عنده 

 )"مجل"، "صاوي"، "روح البيان". (كهأيقنوا مبل
أي بتصوير اهللا تعاىل وكان فيه أيضا صور بيوت املرسلني عليهم السالم منهم وكان آخرهم ] فيه صور األنبياء[: قوله  )١(

صورة بيت سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وكانت صورته يف ياقوتة محراء مع صورة وقوفه فيه يصلي وحوله 
 )"صاوي"، "مجل" (.أصحابه

أشار به إىل أنه حال ال صـفة ألن الفاعـل هـو التـابوت معرفـة واجلملـة ال تقـع صـفة         ] حال من فاعل يأتيكم   [: قوله  )٢(
  ]علمية. [للمعرفة

أي ميـزه فـال حاجـة إىل    ¼ فـصله فـصال  ½متعـد بنفـسه يقـال    ¼ فـصل ½أشار به إىل جواب سؤال مقدر وهو أن   ] خرج[: قوله  )٣(
فـصل نفـسه عـن    ½وهو فعل متعـٍد يعـين   ¼ القطع½وحاصل اجلواب أن الفصل يف األصل ، يف مفعوله وهو اجلنود   دخول الباء   

  ]علمية. [فلما كثر استعماله حذف مفعوله فصار كالالزم مبعىن انفصل عن بلده شاخصا إىل العدو¼ بلده
 )"روح البيان". (ه السالمقال طالوت بإخبار من النيب الشمويل علي] إن اهللا مبتليكم بنهر [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان فائدة االختبار] إخل... ليظهر املطيع منكم[: قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان موضع النهر] وهو بني األردن وفلسطني[: قوله  )٦(
ال يقال طعم الشيء إذا ذاقه مأكوال أو أشار به إىل أن الطعم مبعىن الذوق وهو التناول من الشيء تناوال قلي] يذقه [:قوله  )٧(

 ")روح"، "صاوي". (مشروبا

 ك١٢ .يشري به إىل أن املراد بآهلما أنفسهما  ? 

 ع

ٰٓ
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َم    اال من اغ  ْ ِ َ  ِ َ ف  ِ َ   فة  )١(َ ح والضم ﴿ُْ ٖ بيدہ لفت﴾ با ِ َ زد عليها فإنه مينِ ُ ف بوا منـ  ﴿)٢(ي﴾ فاكت  بها ولم  ْ ِ ْ ُ ِ َ وه َ فـ﴾ ملـا وا
ْ اال قليال من م  ﴿)٣(بكثرة ُْ ْ  ً ِ َ رفةِ  روا   ا لغ﴾ فا ع ربهم )٤(قتص ر لشروي أا كفتهم  وا ثالمثائة وبضعة  عشودوابهم وكا   )٥(ن
َ فَلما جرجال ﴿ ٗاوزٗہ  و والذ  منوا مع  َ  َ َ َْ ُ ََ ْينُ ِ  َ رفة ﴿ََ روا   ا ن ا لغ﴾ وهم الذ ع قتص ْقالوا ي ُ وَ ر ن  ب﴾ أي الذ ش َال طاقة﴿   ا ي ََ    قوة ﴾َ

ٖ لنا اليوم بجالوت وجنودہ﴿ ِ ْْ ْ َ ُْ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ وا ولم جياوزوهَ َ قال الذ يظنون ﴿)٦(جبن﴾ أي بقتاهلم و ْ  َُ يَنْ ِ ون )٧(﴾َ َ و قن  ُان ﴿)٨(ي ِم ملقوا اهللا  َ  ُ ٰ  ْ ﴾
ن جاوزوه ﴿ ْ كم يبالبعث وهم الذ ىن كثري ﴿)٩(﴾ خربيةَ ٍ من فئة مبع  َ ِ ْ ِ قليَلة غَلبـت فئـة كث ْـ ة  بـاذْن اهللا﴾ مجاعة ﴿  ِ َ َِ ِِ َ َ ًٍ َِ ِ ْ َ ْ ﴾ 

َ واهللا مَع الص   بإرادته ﴿ ْينِ ِ  َ ُ ر ﴾ ۲۴۹﴿َ ون وا لنص﴾ با ُ ولما برُزوا لجالوت وجن﴿.لع  ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ ََ ٖودہَ ِ روا لقتاهلم وتصاْ ّف﴾ أي  ْ قالوا وا ﴿ظه ُ َ
ِربنا  ا غْ  ْ َ ۤ َ َ علَ نا ص  ا وثب ت اقدامنا ﴾ أصبب ﴿َ  ََ ًَ ْْ َ ْْ َ  َ َ﴾.............................................................  

                                                
قال اإلمام وهذا حيتمل وجهني أحدمها ] فائدة عظيمة. [¼فمن شرب منه½استثناء من قوله ] إخل... إال من اغترف[: قوله  )١(

 املرة الواحدة يكفيه ودوابه أنه كان مأذونا له أن يأخذ من املاء ما شاء مرة واحدة بقربة أو جرة حبيث كان املأخوذ يف
وخدمه وحيمل باقيه وثانيهما أنه كان يأخذ القليل فيجعل اهللا فيه الربكة حىت يكفي كل هؤالء فيكون معجزة لنيب ذلك 

 )"روح البيان". (الزمان عليه السالم كما أنه تعاىل يروي اخللق الكثري من املاء القليل يف زمن نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  ]علمية. [¼فمن شرب منه فليس مين½: أشار به إىل أن االستثناء من قوله] فإنه مين[: قوله  )٢(
ال يصح ظاهرا ألن القليل أيضا شربوا من ذلـك  ¼ شربوا½أشار به إىل دفع ما يقال إن استثناء القليل من ضمري         ] بكثرة[: قوله  )٣(

بل الـشرب املقيـد بـالكثرة    ¼ فمن شرب منه فليس مين½: قولهالنهر ووجه الدفع أن املستثىن منه ليس مطلق الشرب كما يف         
  ]علمية. [جمازا فيصح االستثناء

  ]علمية. [فيه إشارة إىل تصحيح ذلك االستثناء] فاقتصروا على الغرفة[: قوله  )٤(
ت وهم عدة غزوة البضعة من ثالثة عشر إىل تسعة عشر لكن املراد هنا ثالثة عشر كما يف أكثر الروايا] بضعة عشر [:قوله  )٥(

 )"صاوي". (بدر
أشار به إىل بيان فعلهم بعد قوهلم وأيضا فيه إشارة إىل ما هو املختار عنده من أم مل يعربوا       ] وجبنوا ومل جياوزوه  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [النهر بل وقفوا على ساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين مسمعني لطالوت واملؤمنني الذين معهم
استشكل بأن من شرب كثريا مؤمنون أيضا وأجيب بأم سلب إميام بكثرة شرم وأجيب ] إخل... الذين يظنون [:ولهق  )٧(

 )"صاوي". (أيضا بأن املراد يظنون أم مالقوا اهللا أي باملوت يف تلك الواقعة فال أمل هلم يف احلياة
  ]علمية. [ ألن الظن مبعناه ليس بكاف يف املؤمن بهأشار به إىل أن الظن هاهنا مبعىن اليقني] يوقنون[: قوله  )٨(
¼ مـن ½مزيـدة ألن  ¼ ِمـن ½فيه رد على من قال إنه حيتمل االستفهامية ووجه الرد أنه حينئـذ حيتـاج إىل جعـل         ] خربية[: قوله  )٩(

  ]علمية. [جييء لبيان اخلربية دون االستفهامية كما ال خيفى

 ١٢ .وموضعها الرفع  ? 

 ١٢ .قيل من كالمهم وقيل من كالم اهللا   ? 

 مد١٢ .أي على القتال  = 
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وبنا قلوية  َ وا  نا عَلع   اجلهاد ﴿)١(بتق َ ْ ُ ْ ْيَني القوم ا كِ  ـَ ِْ ٰ ِ ْ َ ْف زمو م  ﴿.﴾﴾۲۵۰﴿ْ ُ ْ ُ َ َ روهم ﴿َ ِ باذْن اهللا كس﴾  ِ ِ َوقتل  ﴾ بإرادته ﴿ِ َ َ َ
ُداود  ٗ وت ﴿َ ر طا ل﴾ وكان يف  ُ جالوت و ت   عسك ٰ َ َ ْ ُ َ اهللا المل  ﴾ أي داود ﴿َ ْ ُ ْ رائيل ﴿ُ َ والحكمةس﴾ يف بين إ َْ ْ ِ وةَ  بعد )٢(لنب ﴾ ا
شوت  وتـم لويل وطا ُ وعلم  مما  شاء  ألحد قبله ﴿ )٤(تمعاجي ولم  )٣(م ٓ َ َ  ِ ٗ َ  َ ق الطري ﴿ )٥( كصنعة الدروع﴾َ َ ولو المنط و ْ َ ُ دفْع َ َ

ْاهللا الناس  عض م  ُْ َ َ َ ن الناس ﴿)٦(﴾ِ  ض  م بدل  ُ ببعض  لفسدت االرض بع ْ َ ْ َِ َ َ  ٍ ْ َ ركنيَ﴾ بغلِ ريـب )٧(ملـشبة ا خت وقتـل املـسلمني و
                                                

 به إىل ما هو املراد من ثَبات األقـدام ولـيس املـراد تقررهـا يف مكـان واحـد بـل املـراد                 أشار] إخل... بتقوية قلوبنا [: قوله  )١(
  ]علمية. [كمال القوة والرسوخ عند املقارعة وعدم التزلزل عند املقاومة

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من احلكمة النبوة ال العلم] النبوة[: قوله  )٢(
 )"مجل". (لف ونشر مشوش وكان موت مشويل عليه الصالة والسالم قبل موت طالوت] بعد موت مشويل وطالوت[: قوله  )٣(
أي النبوة وامللك ألحد قبله أي قبل سيدنا داود عليه الصالة والسالم فقد كانت عادة بين إسرائيل إن ] ومل جيتمعا [:قوله  )٤(

 يف غريه وامللك يف سبط آخر كذلك وكان سيدنا نظام أمرهم ال يقوم إال مبلك ونيب وكانت النبوة يف سبط منهم ال توجد
داود عليه السالم من سبط اململكة ومع ذلك مجع اهللا تعاىل له والبنه سيدنا سليمان بني امللك والنبوة صلوات اهللا وسالمه 

 )"مجل". (عليهما
أي ] ١٦: النمل[﴾ِطق الطَّيِرمنأي من احلديد وكان يلني يف يده وينسجه كنسج الغزل وقوله ﴿] كصنعة الدروع[: قوله  )٥(

 )"مجل"، "صاوي". (فهم منطق الطري أي نطقه أي فهم أصواته وكذا مجيع احليوانات
قـال األئمـة املفـسرون إن اهللا تعـاىل     :قال اإلمام أمحد رضا خان عليه رمحة الـرمحن ]  بعضهمولوالدفع اهللا الناس  [: قوله  )٦(

ذا نظـرت  إرض عذابا فل األأه بمهنی ألإ:((فقد قال اهللا تعاىل.احلني عن املذنبنييدفع البالء باملسلمني عن الكافرين وبالص     
رواه البيهقي يف الشعب عن أنس بن مالك رضي اهللا  )).منهسحارصرفت ع ن باأل ي واملستغفر ـي ف ني واملتحاب ويتياربلی عم إ

ن إ:((اىل عنه قال قال صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم     وعن ابن عمر رضي اهللا تع .تعاىل عنه عن النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم        
وقـرء ابـن عمـر رضـي اهللا تعـاىل عنـهما هـذه اآليـة          ،)) الـبالءَ  هانـ ريت من ج  يل ب أه ةدفع باملسلم الصاحل عن مئ    ي ل  تعاىل اهللا

 أنـه قـال صـلى    ويف الطرباين الكبري عن عبادة رضي اهللا عنه بسند صحيح .﴾ بعد رواية هذا احلديث    ...﴿ولوالدفع اهللا الناس  
وروى أمحد عن علي كـرم  )). م تنصرونم متطرون ورض وم تقوم األ ، ثلثونميتأ بدال يفاأل(( :اهللا تعاىل عليه وسلم   

وعـن ابـن عمـر    )).م العذابل الشام أهصرف عن  يعداء و م علی األ  نتصر  يث و يم الغ سقی  ي((: اهللا وجهه بسند حسن   
رض م فـی األ هـ خـر و آ ه مکانـ بـدل اهللا أمـا مـات رجـل    کلّ،رضم األ فظ اهللاحيبعون رجال رأزال يال (( :رضي اهللا عنهما

، ٣٠ الـد  الفتـاوى الرضـوية  خمتصرا مـن   (.وقد أطال اإلمام الكالم يف هذا فمن شاء التفصيل فلرياجع مصنفاته          )). اهکلّ
  )األمن والعلى لناعيت املصطفى بدافع البالء: الرسالة

  ]علمية. [أشار به إىل بيان سبب الفساد] إخل... شركنيبغلبة امل[: قوله  )٧(
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َ و ِكن  اهللا ذوفضل ع َ  العَلم ْ  املساجد ﴿ ِ ٰ ْ َُ ٍ ْ َ ْ َ ٰ ض﴾۲۵۱﴿َ ع بعضهم  بـبع﴾ فد َ تل  ﴿.)١(ف ْ ِ  يـت اهللا  ﴾ هـذه اآليـات ﴿ِ ُ َنتلو ـا ٰ ْ ُ ْ َ ﴾
َ عَلي  نقصها ﴿ ْ َ  بالحقد ﴿ّ﴾ يا حممَ ْ َ و ان  لمن المرسل ْ   ﴾ بالصدق ﴿ِ ِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ  ِ ول الكفار  )٢( وغريهاّنإ﴾ التأكيد ب﴾۲۵۲﴿َ لق رد 

رسال½ :له     .¼ملست 
                                                

  ]علمية. [إشارة إىل أن املراد من الفضل الفضل اخلاص لريتبط مبا سبق فتأمل] فدفع بعضهم ببعض[: قوله  )١(
  )"مجل". (وهو الالم وامسية اجلملة] وغريها [:قوله  )٢(
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
 يأتيهم أمر اهللا عزوجل وهم  احلق ال يضرهم من خالفهم حىتىل الطائفة من أميت ظاهرين علاال تز½ )....١(

: احلديث، إخل... يتل طائفة من أماقوله التز: باب، كتاب اإلمارة، صحيح مسلم(. ¼ ذلكىعل
 )١٠٦١صـ، ١٩٢٠

، كتاب الدعوات، سنن الترمذي (.¼كروين بطاعيتاذ½ :ذكر عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه أنه قال )....٢(
 )٥/٣٤٥، ٣٦١٤: احلديث، باب حسن الظن باهللا عزوجل

 اجلنة تأكل  أاردِرإن اهللا جعل أرواح الشهداء يف أجواف طيور خضر ت½ : اهللا عليه وسلمىقال صل )....٣(
باب فضل ، تاب السريك، السنن الكربى للبيهقي. (¼قة يف ظل العرش قناديل معلّمن مثارها وتأوي إىل

 )٩/٢٧٤، ١٨٥١٨: احلديث، الشهادة
 .مل جند. ¼ احليتان يف البحرالعاصي يلعنه كل شيء حىت½ :يشهد له احلديث )....٤(
مسند عبداهللا بن ، املسند لإلمام أمحد بن حنبل (.¼إياكم وحمقرات الذنوب½: قال عليه الصالة والسالم )....٥(

 )٢/٦٤، ٣٨١٨: احلديث، مسعود رضي اهللا عنه
 .¼صدقة وصلة، صدقتك على املسكني صدقة وعلى ذوي رمحك اثنتان½: عليه الصالة والسالمقال  )....٦(

: احلديث، حديث سلمان بن عامر رضي اهللا عنه، مسند الشاميني، املسند لإلمام أمحد بن حنبل(
٦/٢٦٢، ١٧٨٨٩( 

كتاب  ،يب شيبةاملصنف البن أ( .¼من عمل ذه اآلية فقد استكمل اإلميان½: قال صلى اهللا عليه وسلم )....٧(
 .)١٩/٢٨٤، ٣٦٠٥٣ :احلديث ،كالم علقمة رضي اهللا عنه ،الزهد

، إخل... باب يف السرية ترد، كتاب اجلهاد، السنن أليب داود (.¼املسلمون تتكافأ دماءهم½روي  )....٨(
 )٣/١٠٦، ٢٧٥١: احلديث

 للبصر وأحفظ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض½: قال صلى اهللا عليه وسلم )....٩(
كتاب ، صحيح البخاري. ( رواه البخاري ومسلم.¼للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 )٣/٤٢٢، ٥٠٦٦: احلديث، باب من مل يستطع الباءة، النكاح
دعوة املسلم ال ترد إال إلحدى ثالث إما أن يدعو بإمث أو قطيعة رِحٍم وإما أن يدخر ½: ويف احلديث )....١٠(

باب قبول ، كتاب األدعية، جممع الزوائد (.¼خرة وإما أن يصرف السوء عنه بقدر ما دعاله يف اآل
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 )١٠/٢٢٤، ١٧٢٠٨: احلديث، دعاء املسلم
مسند أيب ، املسند أليب يعلى (.¼عليكم بتقوى اهللا فإنه مجاع كل خري½: وقال عليه الصالة والسالم )....١١(

 )١/٤٣٢، ٩٩٦: احلديث، سعيد اخلدري
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي  (.¼ر أو عرج فقد حلمن كس½: يف احلديث )....١٢(

 )٢/٢٥٢، ١٨٦٣: احلديث، باب اإلحصار، كتاب املناسك،السنن أليب داود، وأمحد يف مسنده
تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد ½: ويف احلديث )....١٣(

باب ما جاء يف ، كتاب احلج، سنن الترمذي (.¼ليس للحج املربور جزاء إال اجلنةوالذهب والفضة و
 )٢/٢١٨، ٨١٠: احلديث، ثواب احلج والعمرة

إذا تاب العبد أنسى اهللا احلفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعامله حىت يأيت يوم ½: يف احلديث )....١٤(
الفصل األول يف فضلها ، ب التوبةكتا، حرف التاء، العمال كرت (.¼القيامة وليس عليه شاهد بذنب

 )٨٧صـ، ٤اجلزء، ٢الد ، ١٠١٧٥: احلديث، والترغيب فيها
أن اهللا عزوجل يباهي مالئكته بأهل عرفات ويقول انظروا إىل عبادي جاؤوا من كل فج ½: وروي )....١٥(

: احلديث، باب يف عرفة، كتاب احلج، جممع الزوائد (.¼عميق شعثا غربا أشهدوا إين غفرت هلم
٣/٥٦٢، ٥٥٥٣( 

أن الشيطان ما رئي يف يوم هو أصغر وأحقر وأذل منه يوم عرفة وما ذلك إال ملا يرى من ½: ويروى )....١٦(
، باب جامع احلج، كتاب احلج، إلمام مالكلؤطا امل (.¼ترتل الرمحة وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام

 )٤٥٧صـ 
، كشف اخلفاء (.¼أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن اهللا تعاىل ال يغفر له½: ويف احلديث )....١٧(

 )١/١٣١، ٤٢٥: احلديث، حرف اهلمزة مع العني
أن احلسنة يف الدنيا املرأة الصاحلة ويف اآلخرة احلوراء وعذاب ½: وعن سيدنا علي رضي اهللا عنه )....١٨(

 )٢/١٩١، ١٥٥٢:احلديث، فيض القدير (.¼النار املرأة السوء
أبواب ، جممع الزوائد (.¼كرب دبر كل صالة من يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق½: ويف احلديث )....١٩(

 )٢/٤٢٩، ٣٢٠١: احلديث، العيدين
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه ½: ال النيب صلى اهللا عليه وسلمق )....٢٠(

 )١/١٥، ١٠: احلديث، سلم من سلم املسلمونباب امل، كتاب اإلميان، صحيح البخاري (.¼الناس
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مسند ، إلمام أمحدلسند امل (.¼لَموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها½: يف احلديث )....٢١(
 )٥/٢٩٨، ١٥٥٦٣: احلديث، مسند سهل بن سعد، املكيني

ن هم حىت إإن من كان قبلكم من األمم كانوا يعذبون بأنواع البالء فال يصرفهم ذلك عن دين½: قال )....٢٢(
الرجل كان يوضع على رأسه املنشار فيشق فلقتني وميشط الرجل بأمشاط احلديد مبا دون العظم 
من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه وأمي اهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب منكم من 

،  داودسنن أيب (.¼صنعاء إىل حضر موت ال خيشى إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون
 )٣/٦٥، ٢٦٤٩: احلديث، باب يف األسري يكره على الكفر، كتاب اجلهاد

باب يف جامع ، كتاب النكاح، سنن أيب داود. (¼ملعونٌ من أَتى امرأته يف دبرها½: ويف احلديث )....٢٣(
 )٢/٣٦٣، ٢١٦٢: احلديث، النكاح

صحيح . (¼ِب الشيطانَ ما رزقتنابسم اهللا الرمحن الرحيم أللهم جنبنا الشيطانَ وجن½: بأن يقول )....٢٤(
 )٧٥١صـ، ١٤٣٤: احلديث، باب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع، كتاب النكاح، مسلم

وهو أنه جاءت امرأة تسمى متيمة القرظية وكانت متزوجة بابن عمها رفاعة القرظي إىل رسول اهللا  )....٢٥(
عة أبت طالقي فتزوجت بعبد يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن رفا: صلى اهللا عليه وسلم فقالت

الرمحن بن الزبري رضي اهللا عنه وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كتاب ، صحيح مسلم (.وقال أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

 )٧٥٠صـ، ١٤٣٣: احلديث، باب الحتل املطلقة ثالثا، النكاح
 ).١/٢٢٠، ٧٥٤: احلديث، باب األلف، جم األوسطعامل (.¼بورك ألميت يف بكورها½: يف احلديث )....٢٦(
كتاب ، سنن الترمذي (.¼اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا من بعدي½: قال عليه الصالة والسالم )....٢٧(

 )٥/٤٦٢، ٣٨٨٧: احلديث، باب يف من سب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، املناقب
، سنن الترمذي (.¼ نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهفوالذي½ )....٢٨(

  )٥/٤٦٣، ٣٨٨٨: احلديث، باب يف من سب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، كتاب املناقب
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َتل ﴿ ْ ُالرسل﴾ مبتدأ ﴿ِ ُ ٍفضلنا  عض م ع    عض﴿رباخلو،صفة  )١(﴾  ْْ ٰ ْ َْ ََ ُ َ َ  َ﴾)٢(........................................  

                                                
  فالالم للعهـد أو اجلماعـة املعلومـة للرسـول    ،إشارة إىل اجلماعة املذكورة قصصها يف السورة ¼ تلك½] تلك الرسل  [:قوله  )١(

  )بيضاوي. ( أو اإلشارة جلماعة الرسل والالم لالستغراقصلى اهللا عليه وسلم
ينـا حممـدا صـلى     األمة على أن بعض األنبياء أفضل من بعض وعلى أن سيدنا ونبأمجعِت] فضلنا بعضهم على بعض   [: قوله  )٢(

 قـرن  هفقيـل فيـه ألنـ   ] االنـشراح [﴾ورفعنا لك ذكـرك ﴿: قوله تعاىلأحدها :سلم أفضل من الكل ويدل عليه وجوه   اهللا عليه و  
 صـلوات اهللا  ،د ومل يكن ذكـر سـائر األنبيـاء كـذلك    األذان والتشه وسلم بذكره يف كلمة الشهادة وذكر نبينا صلى اهللا عليه  
مني لـزم  فلما كان رمحة لكل العـالَ    ] األنبياء[﴿وما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾    :  قوله تعاىل  ينالثا. وسالمه عليهم أمجعني  

] النـساء [﴿مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللا﴾     : ته بطاعته فقال   أنه تعاىل قرن طاع    الثالث. أن يكون أفضل من كل العاملني     
لفتحا[ه ببيعته فقال ﴿إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا﴾        وبيعت [وعزوهللا العزة ولرسـوله﴾   : ه بعزته ت﴿] ورضـاه  ] املنـافقون

ــال ــة[﴿واهللا ورســوله أحــق أن يرضــوه﴾ : برضــاه فق ــ] التوب ــالوإجابت ــه فق ــوا اســتجيبوا هللا  ﴿: ه بإجابت ــذين أمن ــا ال ــا أيه ي
وجـب أن يكـون    أن معجزة رسولنا صلى اهللا عليه وسـلم أفـضل مـن معجـزات سـائر األنبيـاء ف        الرابع .]األنفال[﴾وللرسول

 أن اهللا تعاىل أمر سـيدنا حممـدا صـلى اهللا عليـه     اخلامس. صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيرسولنا أفضل من سائر األنبياء  
  واقصر الـسور سـورة الكـوثر وهـي ثـالث      ] البقرة [﴾ى بكل سورة من القرآن فقال ﴿فاتوا بسورة من مثله       وسلم بأن يتحد

   الث آيات من القرآن وملا كان كل القرآن ستة آالف وستة مئة وستون وسـتة آيـات وكـذا    اهم بكل ث آيات وكان اهللا حتد
وإذا ثبـت هـذا فنقـول إن اهللا سـبحانه وتعـاىل      ، آية لزم أن ال يكون معجز القرآن معجزا واحدا بل يكون ألفي معجزة وأزيد  

د ـذه اآليـات الكـثرية كـان أوىل      حممن حيصل التشريف لسيدنا وموالنا بينات فأل ذكر تشريف سيدنا موسى بتسع آيات     
﴿أولئـك الـذين هـدى اهللا فبهـداهم     :  أنـه تعـاىل بعـد مـا حكـى أحـوال األنبيـاء قـال              السادس. صلوات اهللا وسالمه عليهما   

لـدين  نه كان مامورا باالقتداء م يف أصـول ا  عليه وسلم باالقتداء مبن قبله فإما أن يقال إ        فأمر نبينا صلى اهللا   ] األنعام[اقتده﴾
وهو غري جائز ألنه تقليد أو يف فروع الدين وهو غري جـائز ألن شـرعه نـسخ  سـائر الـشرائع فلـم يبـق إال أن يكـون املـراد               

ها وكـن  هـا وأحـسن  ر أنـت منـها أجود  رهم فـاخت يلعناك على أحـواهلم وسِـ     طّ قال إنا ا   حماسن األخالق فكأنه سبحانه وتعاىل    
.  فوجب أن يكـون أفـضل منـهم   ،رضية ما كان متفرقا فيهم اجتمع فيه من اخلصال املَ وهذا يقتضي أنه،مقتديا م يف كلها   

 أن الثامن .ته أكثر فوجب أن يكون أفضلشقّ أنه عليه الصالة والسالم بعث إىل كل اخللق وذلك يقتضي أن تكون م        السابع
 أمـة سـيدنا   التاسع .ياء عليهم الصالة والسالمدين رسولنا صلى اهللا عليه وسلم أفضل األديان فيلزم أن يكون نبينا أفضل األنب            

فوجـب أن  ] آل عمـران [كنـتم خـري أمـة أخرجـت للنـاس﴾     ﴿: وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل األمم لقوله تعـاىل       
  مث اعلم أن هذه األمة إمنـا نالـت هـذه الفـضيلة ملتابعـة سـيدنا وموالنـا       .يكون رسولنا أفضل األنبياء عليهم الصالة والسالم 

وفـضيلة التـابع توجـب    ] آل عمـران [﴿قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا﴾: حممد صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل   
 وأيضا أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أكثر ثوابا ألنه مبعوث إىل اجلن واإلنـس فوجـب أن يكـون ثوابـه أكثـر           ،فضيلة املتبوع 
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ُمن م مـن  لـم اهللا ليست لغـريه ﴿)١(تخصيصه مبنقبةب َ  َ ِْ ْ ُ و  ﴿ْ ْورفـَع  عـض مكمـ﴾  ُْ َ َ َ َ  )٢(صـ  اهللا عليـه و سـلماي حممـد أ﴾ َ
ٍدرجت﴿ ٰ َ وةَ وم الد ع﴾   غريه  بعم وة)٣(ع رلنب وختم ا ئ وتفضيل أمته   سا زات ع ص  ملعجـ األمـم وا رة واخلـصا ئاملتكـا ث

نِت وايدن العديدة ﴿ ُو ت نا عِي   ابن مريم ال    َ َٰ َْ  َ َ َٰ ْْ َ َ ََ ْْ ْ ويناه ﴿َ ِبروح القدسق﴾  ُ ُ ْ ِ ْ ُ َولو شاء  ﴿.)٥(يسري معه حيث سار،  )٤(﴾ جربيلِ ٓ َ ْ َ َ
َما اق تل الـذ ﴿)٦( الناس مجيعـاي﴾ هدُاهللا ْينَ َِ  َ ْ ْ مـن  عـد مَ ِْ ِ َ رسـل ِ  ُمـن  عـد مـا جـاءت م ال   نـتي أممهـم ﴿أل﴾ بعـد ا ٰ َ َ َْ  ُ َُ ْ ٓ ِ ْ َ   ﴾

                                                
  العاشر. أن املتبوع شألن لكثرة املستجيبني أثرا يف علو   م الرسـل فوجـب أن يكـون أفـضل     أنه صلى اهللا عليـه وسـلم خـات. 

ــشر  ــاىل كُاحلــادي ع ــاداه بامســه    لّ أن اهللا تع ــرآن ن ــا يف الق ــادى نبي ــا ن ــكن﴾ :م ــا آدم اس ــرة[ ﴿ي ــا  ﴿و] البق ــه أن ي نادين
ــا ربــك﴾] الــصافات[إبــراهيم﴾ ــا موســى إين أن ــه نــا ]طــه[﴿ي ــه وأمــا الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم فإن يــا أيهــا ﴿ :داه بقول

 جلـس  : عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما قـال  الثاين عشر. وذلك يفيد الفضل  ] املائدة[﴾يا أيها الرسول  ﴿] األحزاب[﴾النيب
 إبـراهيم خلـيال   ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثهم فقال بعضهم عجبـا إن اهللا اختـذ       

آدم اصـطفاه اهللا  :  وقال آخـر فعيـسى كلمـة اهللا وروحـه وقـال أخـر      ، تكليما كالم موسى كلمه   وقال آخر ماذا بأعجب من    
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقـال قـد مسعـت كالمكـم وحجـتكم إن إبـراهيم خليـل اهللا وهـو كـذلك وموسـى               

وأنـا حبيـب اهللا وال فخـر وأنـا     جني اهللا وهو كذلك وعيسى روح اهللا وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا تعاىل وهـو كـذلك أال       
حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر وأنـا أول شـافع وأنـا أول مـشفَّع يـوم القيامـة وال فخـر وأنـا أول مـن حيـرك حلقـة                   

صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم    . اجلنة فيفتح يل فأدخلها ومعي فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآلِخـرين وال فخـر   
  )كبري (.أمجعني

 يــا صــاحب   اجلمــال ويــا ســي البــشر د   
  

ــنِري   ــومـــن وجهـــك املـ ــد نـ ــر لقـ   ر القمـ
  

ــاءُ  ــن الثنــ ــ ال ميكــ ــان حقُّــ ــا كــ   ه كمــ
  

  بعــد از خــدا بــزرگ تــوئي قــصه خمتــصر  
  

  

  ]علمية. [أشار به إىل بيان وجه التفضيل وسببه] بتخصيصه مبنقبة [:قوله  )١(
لـم املـتعني هلـذا    إىل أنه ذكر املبهم وأراد بـه املعـني تفخيمـا لـشأنه كأنـه الع     إشارة ] حممدا صلى اهللا عليه وسلم    [:قوله  )٢(

  ]علمية. [نيي عن التعالوصف املستغين
أشار به إىل وجه رفعه وفضله عليه السالم على غريه وال يرد حبكـم سـليمان عليـه الـسالم يف اجلـن          ] بعموم الدعوة  [:قوله  )٣(

  ]علمية. [ةفإنه حكم سلطنة ال حكم رسالة وال دعو
: للتشريف واملراد به جربيل عليه السالم والدليل عليه قوله تعـاىل  ¼ القدس½إىل  ¼ روح½أشار به إىل أن إضافة      ] جربيل [:قوله  )٤(

  ]علمية. [﴿قُلْ نزلَه روح الْقُدِس﴾
  ]علمية. [أشار به إىل وجه التأييد] يسري معه حيث سار [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إىل أنه مفعول املشيئة حمذوف] يعاهدي الناس مج [:قوله  )٦(

  ١٢. بال واسطة?

  ١٢. أي كلمه اهللا =

  ١٢ .مفعول أول ?

  ص١٢ .كإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص ?

  ١٢.تفسري للذين?
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ْو ِكن اختَلفواالختالفهم وتضليل بعضهم بعضا ﴿ ُ َ ْ ِ ٰ َفمن م من  من﴾ ملشيئته ذلك ﴿َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َومن م من ك ع﴾ ثبت   إميانه ﴿َ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ ﴾
ح  َولــو شــاء ا﴿ملـسيكالنـصارى بعــد ا ٓ َ ْ َ ْهللا مــا اق تلــواَ ُ َ َ ْ َ يــد تأكيــد ﴿)١(﴾ُ ُو ِكـن  اهللا  ْفعــل مــا ير ْ َِ ُ ُ َ َ َ ٰ ق﴾۲۵۳ ﴿َ و ن  فيـ﴾  ت ن شــاء )٢(مــ مــ 

ن  ْيا ي ا الذ  منوا ا فقوا مما ر قنكم ﴿ .شاء موخذالن   ُ ٰ ْ َِ َِ َ ِ ُْ ْ ْيَن   َ ْمن قبل ان يا ِ  يوم ال بيَع ﴿)٣(﴾ زكاتهَ  ْ َْ  ٌ ْ َ َ ْ  ْ َ ِ َ َفي  و﴾ فداء ﴿  ِ ْ َال خلةِ  ُ َ ﴾
ع ﴿ َوال شفاعةتنفـصداقة   َ َ َ ع الثالثـة ﴿)٤(﴾ بغـري إذنـهَ ر راءة  وم القيامـة ويف  و  فـ و ب قـ يـ َوا كـِ ونهـ ْ ُ ٰ ْ رض ﴾ َ فـبـاهللا أو مبـا 

َ م الظلمون ﴿ ﴿ )٥(عليهم ْ ُ ِ  ُ ر اهللا يف غري حمله﴾۲۵۴ُ وضعهم أ م﴾  َاهللا ال ال  ﴿.ل ٰ ِ ۤ َ ُ ق أ﴾ َ ود  حبي ال  ود ﴿)٦(معب و جيف ا ُاال  ل َ ال   َوِ  ْ َ ﴾
ُالقيومالدائم بالبقاء ﴿ ْ  َ غ يف القيام بتدبري خلقه ﴿ْ َال تاخذٗہ سنٌةل﴾ املبا ِ ُُ ْ َ ٌوال نوم﴾ نعاس ﴿َ ْ َ َ ِ ل  ما    السموت وما    االرض   ْ َ ْ ِ ِ َٗ ََ ِ ٰ ٰ  َ ﴾

ْمن ذا الذيملكا وخلقا وعبيدا ﴿ ِ  َ ْ ََ  شفع عِندہ ﴿)٧(ي ال أحدأ﴾ َ ْ ُ َ ٖ اال باذْن  ْ ِ ِ ِ ْ عَلم ما ب ْ  ايدي م﴾ له فيها ﴿ِ  ِْ َ ُْ ْ َ َِ َ ق ﴿أ﴾ َ َوما خللي ا َ
ْخلف م ُ َ ْ رة أ﴾ َ ر الدنيا واآل ن أ خي  م ۤوال يحيطون ب  ء من عِلم ﴿)٨(م ِ ُٖ ِ ُْ ْ ْ ٍ ْ َ َ ْ ِ َ َ﴾..............................................  

                                                
 يوافق مـشيئيت   أن ال يقتتلوا مل يقتتلوا إذ ال جيري يف ملكي إال ماكرره للتأكيد أي لو شئت] ولو شاء اهللا ما اقتتلوا  [:قوله  )١(

ولكـن  ﴿ وقوله ¼شاء أن ال يقتتلوا فاقتتلوا½زلة ألنه أخرب أنه لو شاء أن ال يقتتلوا مل يقتتلوا وهم يقولون تعوهذا يبطل قول امل  
  ]علمية) [مدارك. (سنةال كما هو مذهب أهل ﴾ أثبت اإلرادة لنفسهاهللا يفعل ما يريد

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املوصول] من توفيق [:قوله  )٢(
  ]علمية[. أشار به إىل أن املراد به اإلنفاق الواجب بداللة ما بعده من الوعيد] زكاته [:قوله  )٣(
ال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل االستغراق وقـد ثبتـت شـفاعة األنبيـاء يـوم         أشار به إىل جواب سؤ    ] بغري إذنه  [:قوله  )٤(

 حـسنه الترمـذي   . فقال أنا فاعـل عليه وسلم أن يشفع يل يوم القيامة سألت النيب صلى اهللا      :القيامة باألحاديث كحديث أنس   
  ]علمية. [ والنيب مأذون له أو يستأذن فيؤذن له،﴾إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال﴿ وإيضاحه أن اآلية مقيدة بآية

 إشارة إىل صحة أن يراد الكفر احلقيقي وذلك على األول وأن يراد اـازي وذلـك     ]باهللا أو مبا فرض عليهم    :[قوله  )٥(
غلـيظ والتهديـد وإشـارة إىل أن تركهـا مـن      والتعـبري عنـه بـالكفر للت   .على الثاين فيكون املراد بالكافر تـارك الـصالة        

  ]علمية) [مجل. (صفات الكفار
  ]علمية [. إشارة إىل أن املراد باإلله املعبود باحلق ال املعبود املطلق]أي ال معبود حبق[:قوله  )٦(
  ]علمية[.¼إال بإذنه½وله  يف ق"إال"و إن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي ولذا دخلت ¼ من½إشارة إىل أن ] أي ال أحد[:قوله  )٧(
أمور الدنيا ألـا حاضـرة وكـل شـيء     ¼ ما بني أيديهم½ أشار به إىل أن املراد بـ ] أمر الدنيا و اآلخرة   من أي[:قوله  )٨(

 .أمور اآلخرة ألن أمـور اآلخـرة غائبـة عنـا وإن كانـت موجـودة اآلن      ¼ ما خلفهم½حاضرة فهو فيما بني أيديهم وبـ       
  ]ميةعل[.ففيه لف ونشر مرتب

  ١٢ .مث بني االختالف فقال?

  ١٢.فسر البيع بالفداء ألنه سببه?  ١٢ .ضد التوفيق?

  ك١٢.وهو ما يتقدم النوم من الفتور?

  ك١٢.أي يف الشفاعة?
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ونأ وماته يعلمي ال  ن  معل شيئا  َاال بماشاء ﴿)١(م ٓ َ َ ِ رسـل ﴿إأن يعلمهـم بـه منهـا ب )٢(﴾ ِ  ُوسـَع  سـي لخبـار ا  ِْ ُِ ِ الـسموت َ ٰ ٰ  
َواالرض ْ َ ْ ي نفسه مشتمل عليَ ر س﴾ قيل أحاط علمه بهما وقيل ا ي ½ : حلديث،هما لعظمتهلك ر ع يف ا وات ا سـما ا لك لسبلسم

رسإال كدراهم  ُوال يـودٗہ ﴿¼تسبعة ألقيت يف  ْ ُ ٔ َ َ َحْفظ ما ﴿)٣(﴾ يثقلهَ ُ ُ َو وي السماوات واألرض ﴿أ﴾ ِ ُ ِالعل َ َ وق خلقـه  يـْ فـ﴾ 
ر َالع ﴿)٤(لقهبا ُظيمْ ْ ْيِنال ا اہ    الد﴿. ﴾ الكبري﴾۲۵۵ ﴿ِ ۤ ِ َ َ ْ ِ ول فيه)٥(﴾َ خ   الد ُقـد تبـ   الرشـد  ﴿)٦(ع َْ  َ  َ َمـن الغـْ  ْ َ ر أ ﴾ يـِ ظهـي 

ر ن األنصار)٧(غي لكفباآليات البينات أن اإلميان رشد وا ن كان له  زلت  م  فيم رههم   )٨(ن ع أوالد أراد أن  يك
                                                

إشارة إىل أن العلم هاهنا مبعىن املعلوم ألن علمه تعـاىل الـذي هـو صـفة قائمـة بذاتـه        ] ال يعلمون شيئا من معلوماته    [:قوله  )١(
  ]علمية[.املقدسة ال يتبعض ومن ثَم صح دخول التبعيض واالستثناء عليه ومعلوم أن املفعول يسمى باسم املصدر كثريا

﴿فال يظهر على غيبه أحـدا إال مـن ارتـضى مـن     :  األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم قال تعاىلوهم] إال مبا شاء   [:قوله  )٢(
مـن األمـور   ¼ مـا بـني أيـديهم   ½سيدنا وموالنا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم          ¼ يعلم½ويف التأويالت النجمية    ] اجلن[رسول﴾

ع اخللـق وغـضب    من أهـوال القيامـة وفـز   ﴾ما خلفهمو﴿ .¼أول ما خلق اهللا نوري ½األوليات قبل خلق اهللا اخلالئق كقوله       
 وحوالـة اخللـق بعـضهم إىل بعـض حـىت      ¼نفـسي نفـسي  ½الرب وطلب الشفاعة من األنبياء عليهم الـصالة والـسالم وقـوهلم        

 حيتمـل أن تكـون   ﴾وال حييطون بشيء من علمـه ﴿باالضطرار يرجعون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الختصاصه بالشفاعة       
 من سريهم ومعامالم وقصـصهم  ﴾يعلم ما بني أيديهم﴿ ،اية عنه عليه الصالة والسالم يعين هو شاهد على أحواهلم    اهلاء كن 

 أن خيـربهم عـن   ﴾إال مبـا شـاء  ﴿وما خلفهم من أمور اآلخرة وأحوال أهل اجلنة والنار وهم ال يعلمون شيئا من معلوماتـه              
يـه عنـد   ون لدوواقف... ن البحرأو رشفا من الدميغرفا م...  ملتمسوكلهم من رسول اهللا:  قال البوصريي عليه الرمحة ،ذلك

حاصله أن علوم الكائنات وإن كثـرت بالنـسبة إىل علـم اهللا عزوجـل مبرتلـة        . من نقطة العلم أو من شكلة احلكم      ... حدهم
خـذون بقـدر   ويل آ عليـه وسـلم فكـل رسـول ونـيب  و      نقطة أو شكلة ومشرا حبر روحانية سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا          

  )روح البيان. (القابلية واالستعداد مما لديه وليس ألحد أن يعدوه أو يتقدم عليه
  ]علمية. [إرادة املعىن اازيأشار به إىل ] يثقله[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ عن املكانأشار به إىل أن املراد بالعلو علو القدر والعظَمة ال علو املكان ألنه تعاىل مرته] فوق خلقه بالقهر [:قوله  )٤(
فيه دليل على أن أهل الذمة ال يكرهون على اإلسالم وال يـصح إسـالمهم بـاإلكراه ألن اآليـة       ]:﴿ال إكراه يف الدين﴾   [:قوله  )٥(

  ]علمية[)اإلكليل.(نزلت فيهم كما أخرجه أبو داؤد وغريهم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ]علمية. [أن الدين متعلق اإلكراه باعتبار الدخول ال باعتبار ذاته ألن اإلكراه ال يتعلق إال باألفعالإشارة إىل ] على الدخول فيه [:قوله  )٦(
غي    [:قوله  )٧( نهما وأصل الغي مبعىن اجلهل إال أن أي والعاقل ال خيتار الشقاوة على السعادة بعد تبي       ] أن اإلميان رشد والكفر

  )خيكر. (اجلهل يف االعتقاد والغي يف األعمال
را قبـل مبعـث الـنيب    وهو أبو احلصني من بين سامل بن عوف كان لـه ابنـان فتنـص   ] إخل... فيمن كان له من األنصار   [:قوله  )٨(
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ِفمن يك  بااإلسالم ﴿ ْ ُ ْ  ْ َ ِلطاغوتَ ْ ُ ع ﴿ )١(﴾  رد وا ق   ا و  جلمالشيطان أو األصنام و ملف ع يطل َويؤمن باهللا فقد استمس ه ِ َُ ْ َ ْ ِ ََ ِ  ِ ْ َ ﴾
ٰبالعروة الوث   ﴿)٢(متسك ْ ُ ْْ ِْ َ ُ َال ا فصام ﴿)٣(﴾ بالعقد املحكمِ َ ِ ْ ٌل ا  واهللا سميع﴾ انقطاع ﴿َ ْ ِ َ ُ َ َ ٌعلـيم ﴿)٤(﴾ ملا يقالَ ْ ِ ﴾ مبـا ﴾۲۵۶ ﴿َ
ِاهللا و ﴿ .يفعل َ ُ ر ﴿)٥(﴾  َ ٰالذ  منوا  ي ج م من الظلمِتص نا ُ   َ ْ ُ ُ ِ َْ ُُ ْ َ ْين ِ ر ﴿  ُا   النورِلكف﴾ ا  َ ُوالذ ك وا اوليـ م ﴿.﴾ اإلميان ِ ُ ٔ ِ َ  َ ََ ْين ِ  َ

ُالطاغوت ْ ُ ٰ ي جون م من النوِر ا   الظلمِت   ُ   َ ِ ْ ْ َ ْ ُ َُ ِ ْ راجُ ر اإل خ﴾ ذ ولـه)٦(ك ن ا: ق إما يف مقابلـة  مـرجهم  ن لظلمـات أوخيـ ن آ مـ يف كـل  مـ
ر به ﴿ ود ثم  ن ا ي قبل بعثته  كفبا ليه م َاُول   اصحب النارِ  م في ا خلدونلنب ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ ٓ الم تر ا   الذي حاج ﴾۲۵۷﴿  َ َ ْ ِ  َ َِ َ َ ْ ْابر م     ﴿)٧(﴾ جادلَ ِ َ ٖ ٰ ْ ِ

ٖۤرب  َان  ت   اهللا المل ﴿ لـ﴾ َ  ْ ُ ْ ُ ُ ٰ ْ َۘ ﴾)٨( ..........................................................................  

                                                
ـنيب            ـا حـىت تـسلما فاختـصموا إىل ال ـال ال أدعكم ـا وق ـا أبوه صلى اهللا عليه وسلم مث قِدما املدينة يف نفَر من األنصار حيملون الزيت فلزمهم

  )خازن. (هما أنظر إليه فرتلت اآلية فخلّى سبيلَوسلم وقال أبومها يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيدخل بعضي النار وأناصلى اهللا عليه 
ـاإلنس واجلـن والـشياطني وغريهـم فـال يـرد       ] فمن يكفر بالطاغوت   [:قوله  )١( هو كل ما عبد من دون اهللا مما هو مذموم يف نفسه ومتمرد ك

  )روح البيان. (والكفر به عبارة عن الكفر باستحقاقه العبادة. صالة والسالمسيدنا عيسى عليه ال
  ]علمية. [أشار بذلك إىل أنّ السني والتاء زائدتان لتقوية االستمساك] متسك [:قوله  )٢(
ـان أظهـر وال        ] بالعقد احملكم [: قوله  )٣( ـاب التمثيـل      العقد تفسري للعروة واحملكم تفسري للوثقى ولو قال بالعقدة احملكمة لك ـا مـن ب كـالم إم

ـاب                        ـا مـن ب ـاد احلـق باهليئـة احلـسية املنتزعـة مـن التمـسك باحلبـل احملكـم وإم مبين على تشبيه اهليئة العقلية املنتزعة من مالزمة االعتق
  )أبو السعود. (االستعارة املفردة حيث استعريت العروة الوثقى لالعتقاد احلق

  ]علمية. [إشارة إىل بيان ما يتعلق به العلم¼ مبا يفعل½ن ما يتعلق به السمع وكذا يف قوله أشار به إىل بيا] ملا يقال [:قوله  )٤(
ـال للمِحـب         ] إخل... اهللا ويل  [:قوله  )٥( ـار املَحبـة والنـصرة فيق أي حمبهم ومعينهم أو متويل أمورهم ال يكِلُهم إىل غريه فالويل قد يكـون باعتب

ـال ألصـحاب الواليـة ويل ألـم يقربـون           ، املعونة اليفارقه ويل ألنه يقرب من حبيبه بالنصرة و       وقد يكون باعتبار التـدبري واألمـر والنـهي فيق
  روا أمورهم ويمرالقوم بأن يدبـم يؤمنـون يف اجلملـة مـآال أو       .اعوا مصاحلهم ومهمام وثبـت يف علمـه أواملعىن اهللا ويل الذين أراد إميا 

  )روح البيان. (حاال
ـله أن الـذين كفـروا مل يـسبق هلـم      ¼إخل ... خيرجوم½ عما يرد على قوله حاصل هذا الكالم جواب ] إخل... ذكر اإلخراج  [:قوله  )٦( وحاص

وحاصل اجلواب األول أن ذكر اإلخراج الثاين مشاكلة لألول مع تـسليم أن املـراد بالـذين كفـروا الـذين مل يـسبق          ، نور حىت خيرجوا منه   
ـالنيب عليـه الـصالة                  وحاصل اجل ، هلم إميان أصال   ـبق هلـم نـور مث أخرجـوا منـه بالفعـل وهـم الـذين آمنـوا ب واب الثاين أن املراد م من س

  )مجل. (والسالم قبل البعثة مث كفروا به بعدها فتلخص أن اجلواب األول بالتسليم والثاين باملنع
  ]علمية. [ يف احلجة وإال لزم ما لزمأشار به إىل أن املراد من املُحاجة املخاصمة ال الغلبة] جادل[: قوله  )٧(
اهللا امللك    [:قوله  )٨(   [  تاه اهللا أن اۤ ½ أنّ   ره إىل أشار مبا قد ¼له على حذف حرف العلّمفعول من أج  ر حـرف  ة وإمنـا قـد
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رهأ  و عنعمة اهللا   ذلك ب )١(بطي محله  نو ن حـاجلبد﴾ ِاذْ ﴿)٢(ذمروـه ُقال ابر م ﴿)٣(م  ٖ ٰ ْ ِ َ ن ربـك الـذي َ مـ﴾ ملـا قـال لـه 
ونا  ْر   الذي ي ٖ  ويمي﴿: ليه إعتد ِ ُْ َُ ْ ِ  َ ق احلياةأ﴾ ُت َ  وت يف األجساد ﴿)٤(خيلي  َقالمل وا و ﴿َ َ انا ه﴾  ُ واُميتاُ ْٖ َ ْ ِ و َ ا لعف﴾ بالقتل و

رجلني فقتل  ر فلما رآه غبيابعنه ودعا  رك اآل خأحدمها و ُقال ابر م ﴿ )٥(ت ٖ ٰ ْ ِ َ ح منهـا ﴿)٦(﴾ منتقال إىل حجةَ َفـان اهللا ضـ أو  ِ َ
َيا ِ  بالشمس من الم ق فات ب ا ِ ِِ ْْ َْ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ  ْ َمن المغرب فب ت الذي ك  ﴿)٧(﴾ أنتَ َ َْ ْ ِ  َ ِِ ُ َ ِ َ ْ َ ش ﴿ِ َواهللا ال ي دي القوم الظلم ْ  ه﴾ حتري ود ِ ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

ر إىل حمجة االحتجاج﴾﴾۲۵۸﴿   ..................................................................... )٨(لكف با
                                                

م احتاد الفاعل وإمنـا حـذفت الـالم       ¼ أن½ قبل   اجلررد طّـ  ألن حـرف اجلـر ي  ألن املفعول من أجله هنا نقص شرطا وهو عد
  )كرخي. (¼أن ½حذفه معها ومع

تقرير لبيان معىن التعليل يعين كـان أمـره علـى عكـس العـادة إذ كـان مقتـضاها أن إيتـاء اهللا                 ] إخل... أي محله بطره   [:قوله  )١(
امللك يتسبب عنه الشكر واالنقياد لكنه قد وضع اادلة اليت هي أقبح أنواع الكفر موضع ما جيب عليه من الـشكر كمـا          

  )أبو السعود. (¼ إليكين ألن أحسنتعاديت½قال ي
ة عـى الربوبيـ  ر يف األرض واد كنعان وكان ابن زنا وهو أول من وضع التاج علـى رأسـه و جتبـ          أي ابن ] وهو منروذ  [:قوله  )٢(

يـه الـصالة   عل، فاملؤمنـان سـيدنا سـليمان     إثنان مؤمنـان واثنـان كـافران   ؛كها كلها أربعةن ملَ ومجلة م ،وملك األرض كلها  
  )خازن. (رختنصود وبوالكافران منر ،القرنني وذووالسالم

  )جمل. (أي بدل اشتمال ألن وقت القول املذكور يشتمل على املُحاجة وعلى غريها ألنه أوسع منها] بدل من حاج [:قوله  )٣(
همـا وهـذا لـيس يف     خلقُ اإلحياء واإلماتةعى إبراهيم منفاسد ألن مد إىل أن اعتراض منرود      إشارة] أي خيلق احلياة   [:قوله  )٤(

علمية. [¼ميتي وأُيحنا أُأَ½ـسع منرود حىت يعارض بو[  
خيلق احلياة واملوت وما أجاب بـه اللعـني لـيس فيـه     ¼ حييي ومييت½أي حيث مل يفهم معىن الكالم ألن معىن    ] غبيا [:قوله  )٥(

  )مجل. (خلق هلما كما هو ظاهر
 أتى له مبثـال ال   والتلبيس على العواميف املثال األول من التمويه أي ملا كان متكن اللعني      ] إخل.. .منتقال إىل حجة   [:قوله  )٦(

  )مجل (.ميكنه فيه ذلك
  ]علمية. [أشار ذا التأكيد إىل تقرير املسند إليه يف النظم الكرمي] أنت [:قوله  )٧(
 ون ـا حجـة أهـل   ضدحـ ة يجـ رشدهم إىل حستدالل أي ال يأي إىل طريق ومنهج وسبيل اال  ] ة االحتجاج حجإىل م  [:قوله  )٨(

وقالوا إمنا مل يقل منرود فليأت ربك بالشمس مـن املغـرب ألن اهللا تعـاىل صـرفه     ) مجل. (ة واملخاصمة حاجاحلق عند املُ  
ة حاجـ واملُ¼ م يف ربـه أمل تر إىل الـذي حـاج إبـراهي   ½عنه واآلية تدل على إباحة التكلم يف علم الكالم واملناظرة فيه ألن قال   

تكون بني اثنني فدل على أن سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم حاجه أيضا ولو مل يكن مباحا ملـا باشـرها سـيدنا إبـراهيم       
عليه الصالة والسالم لكون األنبياء عليهم الصالة والـسالم معـصومني عـن ارتكـاب احلـرام وألنـا أمرنـا بـدعاء الكفـرة إىل                      
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ْاو﴿ ْ الذي ﴿)١(﴾ رأيتَ ِ ٍمر  ع    ية﴾ الكاف زائدة ﴿َ  َ ْ َ ٰ َ ي بيت املقدسَ ع راكبا   محـار ومعـه سـلة تـني وقـدح عـصري )٢(ه﴾ و
ر ﴿ ز و  يو ع َ خاويٌةَيـِ  وه ِ ٰعل﴾ ساقطة ﴿َ َي  وش اـَ ِْ ُ رُ ربها  وفها ملا  خبتنص﴾  خ َ قال ﴿ )٣(سق ْ يح ﴾ كيف ﴿يـَ انَ ِي  ذہـُ ِ ٰ َاهللا  عد  )٤(ٖ ْ َ ُ

َموت ا ِ ْ ُفامات  اهللا تعاىل ﴿)٥( ﴾ استعظاما لقدرتهَ ُ ََ َ ٗ ماÒة عام ثم   عث ﴿ )٦(﴾ وألبثهَ َ َ َ ُ ٍ ََ َ َقال ذلك ﴿  لرييه كيفية ﴾ أحياهِ  ﴾ تعـاىل لـه َ
َكم لبثت﴿ ْ ِ َ ْ ْقال لبثت يوما او  عض يو ﴿)٧( ﴾ مكثت هناَ َْ ََ ْ َ ًْ َ ُِ َْ َ وم )٨( ﴾ٍمَ ن أنه  روب  ض و عند ا ي ألنه نام أول النهار  فظ لغ فقب

وم ﴿ ا   طعام لنا َ قال بل لبثت ماÒة عام فانظر  ِ ِ َِ َ ٍ َٰ َْ ُ ْ َِ َ َ َ ْ  ْ َ َ وَ اب  ﴾ التني ﴿َ ِ َ ْ لم يتسن  ﴾ العصري ﴿َ  َ ََ ْ زمان َ ول ا ع  ل﴾ لم يتغري  ط واهلاء ،م
ن سانيت ويف  ن سات وقيل للسكت  ققيل أصل  م َ وانظر حمـارِکراءة حبـذفها ﴿م َ ِ ُْ وْ رآه ميتـ)٩(هـ ﴾ كيـف  ض فـ  بـيا وعظامـه 

ً ولنجعَل   ية لتعلم ﴿)١٠( فعلنا ذلكتلوح  َ َ َ ْ ََ ِ للناس وانظر ا   الِعظام ع ﴾   البعث ﴿ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ ن محارك ﴿   ُ كيف ننِ م﴾  ْ ُ َ ْ ا بضم َ اَ  ﴾ حن
ر  لغتان ر و ن أ رئ بفتحها  ون و نشا نش م ق زايقراءة  ويف،لن رفعها  لبضمهاوا نركها و ً ثم  نكسو ا لحما ﴿ حن ْْ َ َ ُ ْ َ ر إليه وقد ُ فنظ ﴾ 

                                                
  )مدارك. (وتوحيده وإذا دعونا إىل ذلك ال بد أن يطلبوا منا الدليل على ذلك وذا اليكون إال بعد املناظرةاإلميان باهللا 

  ]علمية. [ فهو من عطف اجلملة على اجلملة¼أمل تر½أشار به إىل أنه معطوف بتقدير الفعل على مجلة ] رأيت [:قوله  )١(
  ]علمية. [ختار عنده وإال فقيل القرية اليت خرج منها األلوف وقيل غريمهاأشار به إىل ما هو امل] وهي بيت املَقِدس [:قوله  )٢(
ا بالغوا يف الفساد سلّط اهللا عزوجل عليهم بختنصر البابلي فـسار إلـيهم يف   وذلك أن بين إسرائيل ملّ]  خرا بختنصر  [:قوله  )٣(

 وثالثا سباه وكان هذا الـثالث   ثالثا قتله وثالثا أقره بالشام  فخرب بيت املُقدس وجعل بين إسرائيل أثالثا؛      ، ستمأة ألف رأية  
  )مجل. (ك أربعةة ألف فقسمه بني امللوك الذين كانوا معه فأصاب كل مِلمأ

حيتمل أن املراد يف الدنيا أو يوم القيامة وليس ذلـك شـكا لفعـل اهللا تعـاىل بـل علـى سـبيل           ] إخل... أىن حي هذه   [:قوله  )٤(
  )صاوي. (ب العادةسحاالستبعاد ِب

  )صاوي. (أي ألنه ال يقدر على ذلك إال صاحب القدرة العظيمة] استعظاما لقدرته [:قوله  )٥(
  )صاوي. (متعلق مبحذوف¼ مئة عام½أشار به إىل أن قوله ] وألبثه [:قوله  )٦(
  ]علمية[. فيه إشارة إىل أن املراد من اللبث اللبث املخصوص بقرينة املقام] كثت هنام [:قوله  )٧(
ة سـنة قبـل غيبوبـة    تهاد روي أنه مات فحـي وبعـث بعـد مـأ    بناء على الظن وفيه دليل جواز االج      ] يوما أو بعض يوم    [:قوله  )٨(

  )مدارك. (¼أو بعض يوم½مث التفت فرأى بقية من الشمس فقال ¼ يوما½الشمس فقال قبل النظر إىل الشمس 
  ]علمية. [¼ظامهانظر كيف تفرقت ِع½لنظر هاهنا نظر االعتبار واملعىن أشار به إىل أن املراد من ا] كيف هو [:قوله  )٩(
  ]علمية. [على ما قبله¼ ولنجعلك½إشارة إىل أن الواو للعطف على مقدر فال يرد أنه ال يصح عطف قوله ] فعلنا ذلك [:قوله  )١٠(

  .وهوابن شرخيا وكان?

  ج١٢. أو مبعىن بل اليت لإلضراب عن األول للثاين?

  ك١٢.أي مل يتسن حبذف اهلاء يف الوصل?

  ك١٢.اهامن أنشر اهللا املوتى أي أحي?

 
  ك١٢. ألهل الكوفة?  ج١٢.لف ونشر مرتب?  ك١٢. أي يف الشواذ?

يـحي أ

َ ِ ٰا 
َ ُ
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روح  خ فيه ا لركبت وكسيت حلما و نف قت ٗفَلما تب   ل   ﴿)١(و َ َ  َ َ ُ قال اعَلم ذلك باملشاهدة ﴿)٢(﴾َ  ْ َ َ َ ان اهللا  ﴾ علم مـشاهدة ﴿َ  َ
ٌع    ل   ء قدير  ْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ ن اهللا له ﴿ م َلِْعا )٣(راءةق ويف ﴾﴾۲۵۹﴿َ ر  م أ ر ﴿َ وم ُقال ابر مِ اذْ ك ﴾ اذ ٖ ٰ ْ ِ َ َرب  ارِ )٤(َ َ    ْ ٰكيف ت   المو   ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َقالَ  ﴾ تعاىل َ

ْ اولم تؤمن ﴿)٥(له ِْ ُْ َ َ رضه)٦( سأله،ع﴾ بقدريت   اإلحياءَ ون  ع علمه بإميانه بذلك ليجيبه مبا سأل فيعلم السا غ  مع   ....م

                                                
  . صوت، كسمع وضرب يقا واقا¼ق احلمار½ :يف القاموس] قوِ [:قوله  )١(
 وكساها حلما فنظر إليهـا فتـبني لـه    رها اهللا تعاىلنش مقدر يستدعيه املقام كأنه قيل فأ   الفاء عاطفة على  ] ا تبني له  فلم [:قوله  )٢(

  )مجل. (اضاحا تام اتضح فلما تبني له ذلك أي ات،كيفية اإلحياء
لما عقليـا فـاألمر   ن كان عاملا ِعلم مشاهدة بعد أ ِعن ويعلم  أي بأن يتيقّ   ¼أمر من اهللا له   ½أي سبعية وقوله    ] ويف قراءة  [:قوله  )٣(

 ِلمن ععلى هذه القراءة يعود على اهللا تعاىل وعلى اليت قبلها وهـي  ¼ قال½ وفاعل ، فتسقط يف الدرج، الثالثي ومهزته للوصل   م
  )ملج. (ل تأم.م يكون فاعل قال ضمريا يعود على العزير عليه الصالة والسالمأن الفعل مضارع مبدوء مزة التكلّ

إبرهم   [:قوله  )٤( سالك االستشهاد كالذي قبلـه  ك به مسلُدليل آخر على والية اهللا تعاىل للمؤمنني وإمنا مل ي     ] إخل... وإذ قال 
ه ﴿أمل تر إىل الـذي حـاج   كر سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم يف قولق ِذسب لِ ¼إخل... ين أرِ رب½بأن يقال أو كالذي قال      

 وفيمـا سـبق   ،ق بغريه فقط اإلحياء متعلّ فإنّ،وألنه ال دخل لنفس سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم يف هذا الدليل      إبراهيم﴾  
يفـة محـار وقيـل    يتـة وهـي جِ  ة م علـى دابـ  روسبب هذا السؤال أنه مـ . ق بنفس سيدنا العزير عليه الصالة والسالم وغريه     متعلّ

 كانت ح رجال ميتا بساحل البحر وقيل كان  ،تاوتا مي ،قيل حبر طربية فرأها وقد ت وزعتها دوابالرب    البحـر   والبحـر فـإذا مـد 
ا باع جـاءت الطـري فأكلـت منـها فلمـ      منها فإذا ذهبت الـس باع فأكلتت السفأكلت وإذا احنسر البحر جاء  يتان  جاءت احلِ 

 رأى سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم ذلك تب عجمنها وقال ياربإين علمت أنك ت  ل باع وحواصِـ جمعها من بطون الـس
  فأرِ الطري وأجواف الدواب   عاِيحييها ألُ ين كيف ت يعين أومل تؤمنن ذلك فأزداد يقينا فقال اهللا ﴿قال أو ﴾مل تق قـال بلـى   صد

يارب، قد علمت وآمنت ولكن ليطمئن عليه الصالة والسالم أن يـصري لـه علـم الـيقني      أراد سيدنا إبراهيم .نة قليب عند املعاي
اليقني ألن اخلرب ليس كاملعاينة وقيل ملا رأى اجلِ   عني يفة وقد تناوهلا السباع والطري ودوابر كيـف جيتمـع مـا    فكّ البحر ت
تيفة وتطّ ق من تلك اجلِ   فر لعت نفسه إىل مشاهدة ميا يف ة والـسالم شـاكّ  حييه ربه ومل يكن سـيدنا إبـراهيم عليـه الـصال    ت ي

    أن يرى ذلك ِعإحياء اهللا املوتى وال دافعا له ولكنه أحب  هم صـلى اهللا عليـه وسـلم    يانا كما أن املؤمنني حيبون أن يروا نبـي
   وحيبون رؤية الكعبة واجلن     ة ويطلبونه ويسألونه يف دعائهم معاإلميان بصح ة ذلك وزوال الشك سـيدنا   عنهم كذلك أحـب 

  )خازن، أبو السعود. (ياناليه الصالة والسالم أن يصري اخلرب له ِعإبراهيم ع
  ]علمية. [ول لهأشار به إىل بيان فاعل الفعل واملقُ] تعاىل له [:قوله  )٥(
أي علـم اهللا تعـاىل   ¼ مـع علمـه  ½ وقولـه  ﴾مل تؤمنوأَ﴿عليه الصالة والسالم بقوله إبراهيم أي سأل اهللا عزوجل    ] سأله [:قوله  )٦(

أي ليجيـب سـيدنا   ¼ ليجيبـه ½أي بقدرة اهللا تعاىل على اإلحياء وقوله ¼ بذلك½أي إميان إبراهيم عليه الصالة والسالم   ¼ نهبإميا½
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ٰقال ب  ﴿ َ َ ْ و ِكن ﴿)١( آمنت ﴾َ ٰ ِ ليطمـ ن  ﴿)٢(﴾ سألتكَ َ ْ َ ن  ِ قلبـ﴿ )٣(يـسك ﴾  ْ ومة﴾ْيـَ  إىل االسـتدالل )٤(ملـضم باملعاينـة ا
َقال فُخذ ا﴿ ْ َ َ ِر عة من الط ْ  َ  َ َ ً َ ْف ْ ُ َ ن  الي َ ْ َ ِ ر الصاد وضمها ُ ن،بكس ﴾  ن ﴿)٥(ملهأ ن ور ن واخلط  يشه إليك و حلمه ُ ثم  قطعه

ُ اجعل ع    ل  ٰ َ ْ َ ٍجبلْ َ ن جبال أرضكَ ثم  ادع ن   ﴿)٦(م ﴾  ُمن ن  جزءا  ُ ُُ ْْ ُْ ً ًيات ن  سعيا  إليك ﴿)٧( ﴾  ْ َ َ َ ْ ِ ْ ريعا ﴿َ َ واعَلـم ان اهللا س ﴾   َ ْ ْ َ
يــز ٌعز ْ ِ يء ﴿َ زه  شــ﴾ ال  ٌ حِكــيم يعجــ ْ ر وأمــسك )٨(وســاؤ يف صــنعه فأخــذ طا﴾﴾۲۶۰﴿َ ن مــا ذ رابــا وديكــا وفعــل  را و كــ و بهــ غ نــس

                                                
 إبراهيم ربه عزسأل اهللا إبراهيم عزوجل وعليه الصالة والسالم عنـه  بالذيأي ¼ مبا سأل½وقوله . ل وعليه الصالة والسالموج 

أي ليعلمـوا أن  ¼ إخل... رب أرين½سيدنا إبراهيم عليه الصالة والـسالم يف سـؤاله بقولـه        أي غرض   ¼ فيعلم السامعون غرضه  ½
عنده يف اإلميان بقدرة اهللا تعاىل عليهغرضه استكشاف واستعالم كيفية اإلحياء وأنه ال شك ) .ملج(  

  ]علمية. [ب عليهمرت ﴾ ولكن ليطمئن قليب﴿إشارة إىل أن قوله ] منتآ [:قوله  )١(
 فال يرد أنه ال معىن السـتدراك قولـه   ،هته قائم مقام حمذوف واملذكور علّ  ¼لكن½ـ  إشارة إىل أن املستدرك ب    ] سألتك [:هقول  )٢(

  ]علمية. [ مما قبله ال لفظا وال معىن¼ليطمئن½
 ،ق واالضـطراب لَـ ورث القَ االنتظار يف رؤية الكيفية وانتظارها فإنّشوأي عن االضطراب احلاصل فيه من ت      ] يسكن [:قوله  )٣(

  )مجل. (قه وانتظاره فسكنأي بسببها فإا إذا حصلت فيه زال قلَ¼ باملعاينة½وقوله 
 علمه االستداليل الذي كان حاصال مل يكن ناقصا ومل يزد قوة وإمنا حصل له علم آخـر ناشـيء    نّأفاد أ ] املضمومة [:قوله  )٤(

ما كان حاصال عنده ِلمن املشاهدة انضم) .ملج(  
 حـىت يعلـم بعـد     منـه ليتحقـق أوصـافهن     إليه أي تقريبـهن     من القراءتني وأمره بإمالتهن    لّتفسري للفعل على كُ   ] أَِملْهن [:لهقو  )٥(

  )أبو السعود. (عه األول أصالاإلحياء أنه مل ينتقل جزء منها عن موِض
 مث ،كل جبل من ِجبال الدنيا لـيس مبمكـن  لى أشار به إىل ما هو املراد هاهنا بقرينة أن اجلعل ع    ] من جبال أرضك   [:قوله  )٦(

  ]علمية. [جبال أرضه أربعة وقيل سبعةقيل كانت 
  )مامترمجا بتغري نور العرفان. (ثبت به أن النداء لغري اهللا ليس بشرك كما زعم بعض اجلهال يف زماننا] مث ادعهن [:قوله  )٧(
وس إشارة مـا  ؤ ففي الطا فيه إشارة إىل ما يف اإلنسان   : قلت ،ت هذه األربعة  فإن قلت مل خص   ] إخل... فأخذ طاؤوسا  [:قوله  )٨(

   يف االنسان من حب هو واجلاهِ  الز  ويف الن     سر إشارة إىل شـدة الـشغ     ف باألكـل ويف الـديك إشـارة إىل شـدة الـشغ ف حبـب 
ألوصاف ويف االقتـصار عليهـا إشـارة    النكاح ويف الغراب إشارة إىل شدة احلرص ففي هذه األربعة مشاة لإلنسان يف هذه ا       

ق بأعلى الدرجات وإمنا اقتصر يف اآلية على حكايـة أوامـره تعـاىل لـه مـن       اإلنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة حلِ  إىل أنّ 
 ض المتثاله عليه الصالة والسالم ولِ  غري تعرـ ب عليه من عجائب آثار قدرته تعاىل لإليذان بأنّما ترتعلـى  ب تلـك األمـور   ترت 

 الحيتاج إىل الذكر أصـال وناهيـك بالقـصة دلـيال علـى فـضل اخلليـل وحـسن         فها عنها أمر جليأوامره تعاىل واستحالة ختلّ 
 عـام صـلوات اهللا وسـالمه    رى العزيـر مـا أراه بعـد إماتتـه مئـةَ     ما سـأل يف احلـال وأَ      اهللا تعاىل    راه  األدب يف السؤال حيث أَ    
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ن فتطا ن عنده ودعا هرؤو زاء إىل بعضها حىت تكاملت ثم أقبلت إىل رؤوسها سه جرت األ ُمثل  ﴿.ي َ  )١(﴾ صفة نفقاتَ
ِالذ ينفقون اموال م    س يل اهللا ﴿ ِ َْ ِْ َُ ْ ِ ُْ َْ َْ َ ْ ُ ِ يَن ِ ْ كمثل حب ة ان تت ﴿)٢(ي طاعتهأ ﴾   َ َ ِ َ ٍ ََ َ ُ سبَع سنابل     ل سن )٣(َ  ُ ْ ِ َ ِ َ َ ٍبَلة ماÒة حب ةَْ ٍَ ُ َ  ﴾ فكذلك ُ 

ُواهللا  ُضِعف م تضاعف لسبعمائة ضعف ﴿نفقا ٰ ُ ن ذلك ﴿أ ﴾ َ مر  ُلمن  شاء  كث ٓ َ  ْ َ ٌ واهللا واسعِ ِ َ ٌعليم   ﴿)٤( ﴾ فضلهَُ ْ ِ مبن  ﴾﴾۲۶۱﴿َ
ثم  ال ي بعون ما   ﴿.يستحق املضاعفة ۤالذ ينفقون اموال م    س يل اهللا  َ َ ِ َْ ُْ ِ َ َْ ُ ِ َُ ُِ ِ ْ َْ ْ ِ ُْ َْ َْ ُ ِ يَن َ ا فقوا منا   ْ ُ َ ْ مل ﴾   اَ وهلم مثال )٥(نفق عليهع قد : بق 

ۤ والأحــسنت إليــه وجــربت حالــه ﴿ َ ًاذي    وه ﴿َ وفــه عليــه و ن ال حيــب و ر ذلــك إىل  حنــ ﴾ لــه بــذ ق مــ ْ ل ــم اجــر مك ُْ ُ ْ َ ُ واب   ثــ ﴾ 
ْ عِند رب م  ﴿)٦(إنفاقهم ِ  َ َ َ وال خوف عَلي م وال  م يحزنون ْ ْ ُْ َ َْ ِْ ْ ُْ ََ ََ ََ رة﴾﴾۲۶۲﴿ٌ ٌ قول م ﴿.)٧(خ يف اآل ْ ٌعروفَ ْ ُ ن ورد   السائل)٨( ﴾ْ ع كالم   حس

                                                
  )خازن، أبو السعود. (عليهما

ة واحلاصل أنـه ال يـصح   بره املفسر عليه الرمحة ليصح التشبيه ألن ذوات املنفقني ال يصح تشبيهها باحلَ  قد] قاتفَن[: قوله  )١(
  )صاوي. (ةبحر باِذثل ل الذين ينفقون أمواهلم كمثَ إما يف األول كما صنع املفسر أو يف الثاين أي م،التشبيه إال بتقدير

مـت  ة أو مندوبة فيشمل اجلهاد وطلب العلم واحلج والتوسعة علـى العيـال وغـري ذلـك وكلمـا عظُ       أي واجب ] طاعته [:قوله  )٢(
  )صاوي. (القربة كانت احلسنات فيها أكثر

  )نور العرفان. (قد ثبت به أن نسبة الفعل إىل السبب ليس بشرك] حبة أنبتت [:قوله  )٣(
  ]علمية. [تعذر بدونهأشار به إىل تقدير املضاف إىل الفاعل لل] فضله[: قوله  )٤(
 للداللـة  ¼ال½ لكثرة وقوعه وتوسـيط كلمـة   ن يف الكالم حذفا وإمنا قدم املَره إشارة إىل أنّ قد] ق عليه منا على املنفَ   [:قوله  )٥(

  )ملج. ( رتبة املعطوف إلظهار علو¼مث½على مشول النفي باتباع كل واحد منهما و
  ]علمية. [ املراد من األجر الثواب األخروي ال األجرة املالية الدنيويةأشار به إىل أنّ] ثواب إنفاقهم [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ املؤمن ال خيلو من اخلوف واحلزن يف الدنيا فال يردد به ألنّإمنا قي] يف اآلخرة [:قوله  )٧(
 القادري الرضوي اس العطّارحممد إليقال الفضيلة الشيخ الداعية الكبري أبو بالل ] ذیأا هبعتي...قول معروف [:قوله  )٨(

ه: حفظه اهللا القويين  أکل عاقل نبغي علیي ف!ا املسلمونأيعمال الِبأ فی عمل من هستخدم لسانمثل ذکر اهللا ،ة املعروفر 
 ةماکن املستقذر فی األهستعملين الأت العاطس وي وتشمةحيوبذل النصة  الدعوةجابإو  السالمورد ضي املرةاديوع تعالی،
  علی ذکر اهللاهد نفسعوي وحنو ذلک وةمي والنمةبيوالکذب والغ م،هني بةقاع الفتنيضرار بالناس، و إشتم واللعن واإلکال

فإن  ،ة مترقوا النار و لو بشقات’’: قالهنأم  وسلّهل وٰايه تعالی علی اهللا صلّفعن رسول اهللا ما وقع فی فضول الکالم،تعالی کلّ
 ة، و بکلمه و رمحت اهللا رضوانَةبي طةشتری بکلمين العبد قد أ! ني املسلماعلموا إخواين: وقال.‘‘ةبي طةمل جتدوا فبکلم

 ی اهللا صلّقال رسول اهللا:  قاله تعالی عن اهللاي رضيِنزدنا بالل بن احلارث املُي عن سيما رو، ِليه علط اهللاسخيی قد خٰرأ
 اه  لوجلّ عزکتب اهللاي لغ ما بلغتب تنْأظن ي ما وجلّ عز من رضوان اهللاةم بالکلمتکلّيإن الرجل ل’’:م وسلّه واليهتعالی عل
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ٌومغِ ة مجيل ﴿ َ ْ َ ۤ خ ْ  من صدقة ي بع ا يف إحلاحه ﴿﴾ له   َ ُ َ ْ  ٍ َ َ َ ْ ًاذي َ ٌ نَ ُ واهللا  وتعيري له بالسؤال ﴿)١(مل ﴾ با ِ غ  َ ن صدقة العباد  َ ع﴾ 
ٌ حليم ﴿ ْ ِ ن املـان ﴾۲۶۳﴿َ وبة  ّ﴾ بتأخري ا عـ َ ياي ـ﴾۲۶۳﴿﴿. واملـؤذيلعق  َ ْا الـذ  منـوا ال تبطلـوا صـدقتكم  ُْ ِ ٰ ََ َ ْ ُْ ِ ُُ َ َِ ْين ورهـاأ﴾     )٢(جي أ
ٰبالمن واالذي ﴿ َ ْ َ  َ ْ ْ  الذي ﴿)٣(﴾ إبطاالِ ِ Òاء الناس﴿ي كإبطال نفقة الذي أ﴾ َ  ِ ينفق مال  رِ َ َ َ َ ُ ِ رائيا هلمُ ِ وال يؤمن باهللا  ﴿)٤(م﴾  ِ ُُ ِ ْ َ َ

ِواليوم اال  ِ ٰ ْ ِ ْ َ ْ قو ﴾ َ فو املنا ٍمثل  كمثل صْفوانَ ف ﴿)٥(ه َ َ ِ َ ََ ََ ٗ س ﴿ُ ر أ مل ﴾  ٌ عَلي  تراب فاصاب  وابلحج َ َِ ٗ َ َ َ ٌ َ ُ ِ ْ ر شديد ﴿)٦( ﴾َ ٗ ف  ك  مط  َ ََ َ
ًصلدا ْ يء عليه ﴿َ س ال  ش ﴾ صلبا أ َ ال  قدرونمل ْ ُ ِ ْ َ ع الضمري)٧( ﴾ استئنافَ ق رئاء  و  ق ا مج لبيان مثل املنا ملنف  باعتبار )٨(ف
ٰ عل ﴿¼الذي½معىن ٍ  ي   ء ممـَ ْ ْا كسبواَ ُ َ واَ يء )١٠(ي ال جيدونأ )٩(عمل ﴾  وان  وجد   ا رة كما ال  وابا يف اآل ش له  لصف ع ي خ ث

                                                
ِمةم بالکلمتکلّي الرجل ل، و إنّةاميوم القي إلی هرضوان ن سط اهللاخأظن ي ما وجلّ عزن تبلغ ما بلغت کتب اهللايوجلّ عز  ا

  ]علمية [)۹٤:ب،صيالقول الط: رسالة ال،يةاحملاضرات اإلسالم(.‘‘ةاميوم القي إلی هطَخ سيهعل
أشار ذا التفسري إىل أنّ األذى هنا شامل للمن وغريه فليس فيما هنا قصور عن قوله فيمـا      ] إخل... يتبعها أذى باملن   [:قوله  )١(

  )مجل. (سبق ﴿مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى﴾
  ]علمية. [ الصدقة وهي املال ال تبطل باملن واألذى كما ال خيفىأشار به إىل حذف املضاف ألن ذات] أي أجورها [:قوله  )٢(
ال أشار به إىل أن الكاف يف حمل النصب على أنه نعـت ملـصدر حمـذوف أي ال تبطلوهـا إبطـاال مثـلَ إبطـ             ] إبطاال [:قوله  )٣(

  ]علمية. [إخل... الذي
  )صاوي. (¼ينفق½ حال من فاعل ، الفاعلمصدر مبعىن اسم¼ رئاء½أشار بذلك إىل أن ] رائيا هلم م [:قوله  )٤(
 وقيل املراد مـا  ،﴾إخل...  وال يؤمن﴿: أشار به إىل أن املراد باملوصول هاهنا هو املنافق لقوله تعاىل ] وهو املنافق  [:قوله  )٥(

كـون مـسلما    أي أصال بأن يكون كافرا أو إميانا كـامال بـأن ي    ﴾إخل... ﴿وال يؤمن باهللا  : افر فمعىن قوله  يشمل املسلم والك  
  ]علمية. [ واألول أظهر وعليه أكثر املفسرين فلذا اختاره،عاصيا

 والـضمري يعـود علـى    ، عليـه تـراب فأصـابه    أي اسـتقر ¼عليـه ½ق بـه قولـه   علّـ عطف على الفعل الـذي ت  ] فأصابه وابل  [:قوله  )٦(
صـاب  ½عـن واو ألنـه مـن    ¼ أصـابه  ½ف وأِل،فقط¼ صفوان½ فيعود على ¼كهفتر½وأما الضمري يف  ¼ تراب½يل على   وق¼ صفوان½

  )ملج. (بلال مث و مث طل مث نضح مث هض مث طشر أوله رشاملطَ] فائدة. [¼يصوب
ال ½ فقيـل  ؟أشـار بـه إىل أن اجلملـة مـستأنفة مبنيـة علـى الـسؤال كأنـه قيـل فمـاذا يكـون حـاهلم حينئـذ                    ] نافاستئ [:قوله  )٧(

  ]علمية. [¼الذي½ وجعلها حاال من ¼إخل... يقدرون
  )جمل. (يعين وأفرده يف املواضع األربعة قبل هذين باعتبار لفظه¼ كسبوا½ويف قوله ¼ ال يقدرون½أي يف قوله ] ومجع الضمري [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إىل ما هو املراد هاهنا وإال فالكسب طلب الرزق] عملوا [:قوله  )٩(
  ]علمية. [م االنتفاع بفعله بسبب الرياءدرة على شيء عبارة عن عدم الق إىل أن عدإشارة] إخل... ال جيدون [:قوله  )١٠(

. أي مبالغته يف السوال?  ك١٢.أي للسائل?
  ك١٢

  ك١٢.باجلر عطف على املن?

  ك١٢.عل من املنبتشديد النون اسم فا?

  ١٢.مفعول له?

  ص١٢.أي يف اإلنفاق?
ْٗٓ

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

2   

  

 
0 

 
0 

160 

لتن ا ر له ﴿ـم ْيَن واهللا  ال ي دي القوم ا كِ ملطراب الذي كان عليه إلذهاب ا ِْ ٰ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ ُ ومثل﴾۲۶۴﴿ َ َ َ َالذ ينفقون   ﴿)١( ﴾ نفقاتَ ْ ُ ِ ْ ُ ْيَن ِ  
َاموال م ابتغاء ٓ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْمرضات اهللا وتث  تا من ا فس مطلب ﴿ ﴾ َ ْ ِْ ِ َُ ْ  َ ًِ ْ ِ َْ َِ وابأ ﴾ َ ونه ني عليه خبالف املنافقني الذ)٢(للثي حتقيقا  ر ج ال  ي

ن ابتدائية ََ   كمثل جنة ﴿)٣(مإلنكارهم له و ِ َ َبر ُ ﴾ بستان ﴿َ ٍبوةِ َ و ﴿ْ ع  ر راء وفتحها مكان  مـست ﴾ بضم ا م َاصـاب ا  تفـل َ َ َ
ٰتت ْوابل فا َ َ ٌ َاُ َل ا  ﴿أعطت )٤( ﴾َِ واُ رها ﴿)٥(سك ﴾ بضم الكاف و ِضعف ْ  مث  َ ر غريهاِْ ي ما  يثم ﴾  َفان لم  ُـصب ا   ﴿)٦(مثل ْ ِْ َ ْ ِ
َ وابل فطل َ ٌ ر خفيف يصيبهاَِ ىن ، ويكفيها الرتفاعها)٧(مط ﴾  ن : ملع ا ر أم قـل فكـذلك نفقـات  ر ا و  ز مـر و ملطـ كث ك ت تثم

رت أم قلت ﴿ و عند اهللا  ز ر  كثذ ك ت َ واهللا بمك ِ ُ ٌا  عملون  صْ   َ ِْ َ َ ْ ُ َ يود ﴿. فيجازيكم به)٨(﴾﴾۲۶۵﴿َ َ  ا َ َ احدكم ان تكون  ﴿)٩( ﴾ أحيبَ ْ ُ َُ ْ َ َْ ُ َ
َ ل  جنٌة  ٗ َ من نخيل واعناب تجري من تحت ا االن ر  ل  في ـا بستان ﴿)١٠(﴾َ ُ َ ْْ ْ ْ ِْ ْ ِٗ َِ ٰ ْ ََ َ َ  ِ ْ ْ ٍ َِ ٍْ ر ﴿   َ مـن  ـل الثمـرت  ومثـ ﴾  ِ ٰ َ   ُ ْ ُاصـاب   ﴾ قـد ﴿ِ َ َ َ

                                                
  ]علمية. [لل واملمثَّثَأشار به إىل حذف املضاف ليحصل املالمية بني املَ] قاتفَن [:قوله  )١(
قـاد كـون   أي اإلنفاق وأشار بذلك إىل أن التثبيـت اعت  ¼عليه½ هو املفعول احملذوف وقوله هذا] أي حتقيقا للثواب   [:قوله  )٢(

 حبسنة يتثبت فـإن كـان ذلـك هللا تعـاىل أمـضاه وإن خالطـه        كان الرجل إذا هم إنه إيضاحه قول احلسن.قا ثابتاالشيء حمقَّ 
يبة أنفسهم مبا أنفقوا على يقني  والطاعات ِطرخرجون زكاة أمواهلم وينفقون أمواهلم يف سائر البِ       واملعىن أم ي   ،رئاء أمسك 

  )كرخي، خازن. (عده يعلمون أن ما أنفقوا خري هلم مما تركوابثواب اهللا وتصديق بو
  )مجل. (ل أنفسهم ال من جهة أخرىبفاملعىن أن التحقيق واالعتقاد املذكور مبتدأ وناشيء من ِق]  ابتدائية¼من½و [:قوله  )٣(
تت [:قوله  )٤( ¼ تـت آ½شـار بـه إىل أن      أ¼ أعطـت ½وقولـه   . ¼أكلها½حال من   ¼ ضعفني½مفعوله األول حمذوف أي صاحبها و     ] ف

  )ملج. (يتعدى إلثنني
  ]علمية. [أشار به إىل االختالف يف القراءة] بضم الكاف وسكوا [:قوله  )٥(
 ¼اللـسان ½ثـل كمـا يف   عف هـو املِ فع واحـد بنـاء علـى أن الـضِ    أشار به إىل أن التثنية هاهنا لـش     ] ثمر غريها ي ما ي  ثلَِم [:قوله  )٦(

  ]علمية. [ املقدارعف الشيء مثله يفِض: وغريه
  ]علمية. [ كما ال خيفى مجلة فيقع جزاء ليصريهأو حنو¼ يصيبها½ر قوله إمنا قد] يف يصيبهافر خمطَ [:قوله  )٧(
  ال خيفـى عليـه شـيء منـه وهـو ترغيـب يف اإلخـالص مـع        بـصري ، أي عمال ظاهرا أو قلبيـا ] واهللا مبا تعملون بصري    [:قوله  )٨(

  )أبو السعود(. التحذير من الرياء وحنوه
  ]علمية. [أشار به إىل إرادة املعىن اللغوي] أحيب [:قوله  )٩(
 وإمنا اقتصر يف وصفها علـى النخيـل واألعنـاب    ﴾له فيها من كل الثمرات   ﴿أي فيها مجيع الفواكه بدليل قوله       ] جنة [:قوله  )١٠(

  )ملج. (لكوما أفضل الفواكه وجامعني لفنون املنافع

  من١٢.من رياء وإخالص?
 

  ك١٢.اهلمزة لإلنكار?
 

ٰا
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ُِك  ْا  ن الكسب)١(﴾َ ُ ول  ذريٌة ضـعفاء ﴿)٢(ع فضعف   ٓ َ َ ُ   ُ ٗ َ ٌ فاصـاب ا اعـصار ال يقـدرون عليـه ﴿)٣( ﴾ أوالد صـغارَ َ ََ ْ ِ ۤ ََ ح َ يـ ﴾ ر
ْ في  نار فاح  قتشديدة ﴿ ََ َ ٌَ ْ َ ِِ ن ال حيلة هلم وهذا متثيلْ زة متحري و وأوالده  ي  وج ما كان إليها و ي﴾ ففقدها أ عج ه بق  )٤(ح

ي و را ئلنفقة ا ون َابها وعدهَ يف ذّاملانمل وج ما  يكم نفعها أ يح ىن ا رة واالستفهام  لنفإليها يف اآل ن )٥(،مبعخ ن ا ب و ع
رق أعمالـه ﴿)٦(عباس ي حىت أ رجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل باملعا و  ح  ص ل َ كـٰذل ه ِ  ﴾ كمـا بـني مـا َ
ر ُ يب   اهللا ﴿)٧(كذ ُ  َ َ َ كم االيـِت لعلكـم تـتُ َ ْ ُ ُ َ َ ٰ ٰ ْ َف ون ُ ْ ُ ْ ياي ـا الـذ  منـوا ا فقـوا﴿. فتعتـربون ﴾﴾۲۶۶﴿َ  ُ ِ ْ َ ُ َ ْيَن ِ  َ  َ واأ ﴾   ْ مـن  ﴿)٨(كـي ز ِ

بِت ٰط   ْما كس تم  ﴿)١٠( جياد)٩(﴾َ ُ ْ َ َ ن املـال ﴿َ ِومـ م ﴾  َمـا ا جنـا ﴿)١١( طيبـات﴾ نَ ْ َ ْ َ ۤ َِ كـم مـن االرض  )١٢(  ْ َ ْ َ  ْ وب ُ ن ا حلبـ ﴾  مـ
                                                

املـصدرية وإن  ¼ أن½يشري إىل أن الواو للحال محال على املعىن وإمنا قال محال علـى املعـىن ألن       ]  الكرب وقد أصابه  [:قوله  )١(
 لكنها إذا نصبت املضارع كانت لالستقبال قطعا فلم تـصلح  ¼قامعجبت من أن    ½كانت صاحلة للدخول على املاضي مثل       

  )كرخي. (¼قد½للحال بتقدير ¼ أصابهو½فأجاب بأن الواو يف ¼ تكون½على ¼ أصاب½للماضي فلم يصح عطف 
أشار به إىل أن املراد من الكرب هاهنا الكـرب يف الـِسن بواسـطة املَقـام فـإن الفاقـة والعالـة يف               ]  فضعف عن الكسب   [:قوله  )٢(

  ]علمية. [الشيخوخة أصعب
  ]علمية. [لالزم ليكون أدلّ على عدم قدرة الكسبأشار به إىل أن املراد من الضعفاء الصغار بإرادة امللزوم من ا] أوالد صغار [:قوله  )٣(
  )ملج. (ة املذكورةأي باجلن¼ قة املرائيلنفَ½أي تشبيه ] وهذا متثيل [:قوله  )٤(
  )جمل. (فهو مصب اإلنكار والنفي¼ إخل... فأصاا½أي فهو إنكاري لكن املنفي يف احلقيقة هو قوله ] مبعىن النفي [:قوله  )٥(
  )مجل. (أي تشبيه له بصاحب اجلنة املذكور¼ لرجل½أي هذا التمثيل ¼ هو½إخل فقوله ... ¼هذا متثيل½مقابل لقوله و] ن ابن عباسوع [:قوله  )٦(
  )خازن. (قة املقبولة وغريهاأي من أمر النفَ] ن ما ذكركما بي [:قوله  )٧(
عـن  ه م اهللا وجهـ ن عبيدة السلماين قال سـألت عليـا كـر   ة ملا روي ع    أن املراد من اإلنفاق الزكا     أشار به إىل  ] واكُّز [:قوله  )٨(

  ]علمية. [ة املفروضةهذه اآلية فقال نزلت يف الزكا
  )مدارك. (ياد مكسوباتكم وفيه دليل وجوب الزكاة يف أموال التجارةمن ِج] إخل... أنفقوا من طيب [:قوله  )٩(
 مـا ذكـر يف   د أوىل بـشهادةِ د ال احلالل ألن محل الطيـب علـى اجليـ   أشار به إىل أن املراد من الطيبات اجليا      ] يادِج [:قوله  )١٠(

قون علـى سـبيل التطـوع     كـانوا يتـصد  : روي عن علي رضي اهللا عنه واحلسن وجماهد أـم قـالوا   أنهسبب نزول اآلية وهو 
  ]علمية) [٢/٦٥٤شيخ زاده، . (ذال أمواهلم فرتلت هذه اآليةرار مثارهم ورِشِب

  ]علمية) [٤٠اللني، صذُ. (يشري إىل أنه ال بد من حذف املضاف هاهنا] طيبات [:قوله  )١١(
ر بإعادة اجلار ألحد معنيني إما التأكيد وإما الداللة على عامل آخر مقـد      ¼ من½عطف على ارور بـ   ] ومما أخرجنا  [:قوله  )١٢(

والالم للتعليـل  ¼ أخرجنا½لق بـ متع¼ لكم½ و.¼ومن طيبات ما أخرجنا½أي وأنفقوا مما أخرجنا وال بد من حذف مضاف أي           
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  ك١٢. لكرب السن?

  ١٢.أي سلط عليه?
 

  ص١٢.أي فلم يكلفكم إال بعد البيان?
 ع 

 ع

ٰت
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ُوال تيمموا والثمار ﴿ َ َ َ َالخ يث قصدوا ﴿ ﴾ تَ ْ ِ َ رديء)١(﴾ْ ُمن   ﴿)٢(ل ا ْ ورأ ﴾ ِ ن املذ كي  َ تنفقون  ﴿)٣(م ْ ُ ُِ زكاة حال ه ﴾ْ ن )٤(ل يف ا م 
وا ﴿ ِولستم باٰخذي  تيممضمري  ِْ ِْ ِ ْ ُ َ وهأ ﴾ َ و أ عطيتمي اخلبيث  وقكم ﴿)٥(ل ان  غمـضوا فيـ حقـ يف  ِ اال  ْ ِ ْ ُ ِ َْ ُ ْ ۤ ض )٦( ﴾ِ  غـ بالتـساهل و

ق اهللا ر فكيف تؤدون منه  حا ِ  واعَلموا ان اهللا غ   ﴿لبص َ َ  َ  ُ ْ ن نفقاتكم ﴿َ ٌحميد  ع﴾  ْ ِ عود   كل حال ﴾﴾۲۶۷﴿َ ُ الشيطن  ﴿.حمم ٰ ْ  َ
َ عِدكم الف  ْ َ ْ ُ ُ ُ وفكم َ وا)٧(خي ﴾    ...................................................... )٨(فتمسكبه إن تصدقتم 

                                                
 وظاهر اآلية يـدل علـى وجـوب الزكـاة يف كـل مـا خـرج مـن         .البتداء الغاية¼ من½أيضا و¼ أخرجنا½متعلق بـ¼ من األرض ½و

 اختيارا وقد بلغ نصابا وبثمر النخل ومثر قتات عليه الرمحة خصه مبا يزرعه اآلدميون وي الشافعياألرض قليال أو كثريا لكن      
ضراوات قـول واخلَـ  بات األرض كالفواكـه والب د من نقص ما يعليه الرمحة على عمومه فأوجبها كلُ    أبوحنيفة   وأبقاه   ،العنب
  ).خازن، صاوي. ( قليال أو كثرياشريار وأوجب يف ذلك العاء واِخلثّيخ والِقطِّكالِب

 بتـاءين فحـذفت إحـدامها ختفيفـا إمـا األوىل وإمـا             واألصـل تتيممـوا   ¼ تيمموا½مهور على   اجلُ] وال تيمموا اخلبيث   [:قوله  )١(
و ن فكـان الرجـل يـأيت بـالقِ    ،اء بن عازب رضي اهللا عنه قال نزلت فينـا معـشر األنـصار كنـا أصـحاب خنـل          وعن الرب  .الثانية
سر أو قط البـ نو فضربه بعصاه فسة ليس هلم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى الِقفّقه يف املسجد وكان أهل الص     نوين فيعلّ والِق

    يص واحلَنو فيه الِشن ال يرغب يف اخلري فيأيت بالقِ التمر فيأكل وكان فينا مقـه فـأنزل اهللا تعـاىل   نو قـد انكـسر فيعلّ  ف وبالِقش   
  )مسني، خازن. (¼إخل... وال تيمموا½

ا أن املـراد مـن الطيـب اجليـد ال      مبعىن غري اجليد ال احلرام كم ءأشار به إىل أن املراد من اخلبيث الردي       ] ءالردي [:قوله  )٢(
  ]علمية. [احلالل بقرينة سبب الرتول

 فالـضمري  ،م تثنيـة الـضمري   وهذا اعتذار عن عد﴾من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ﴿أي يف قوله ] أي من املذكور   [:قوله  )٣(
  رور نعـت للخبيـث أو حـال    ¼املذكور½دق باألمرين وهو  راجع ملا يصهـذا مـا جـرى عليـه     . منـه  وعلى هذا فاجلار وا

 وهـو ثابـت يف بعـض نـسخ املفـسر ويـصح كونـه        ¼تنفقونـه ½املفسر وحينئذ حيتاج لتقدير رابط يف اجلملة احلالية تقديره     
  )مجل. (قا بالفعل بعدهمتعلّ

  ]علمية. [فيه إشارة إىل بيان وقوع اجلملة يف حمل النصب] حال [:قوله  )٤(
  ]علمية) [ يبقرطُ. (شار به إىل معىن اآليةأ] إخل... موهيتعِطلو أُ [:قوله  )٥(
خذيه إال أن تغمضوا فيه﴿[ :قوله  ٦  سليم  وأخذُر على أخذ املَعيب وله الردجبفيه أن صاحب احلق ال ي:]﴾ولستم ب

  ]علمية).[اإلكليل.(بدله
 الوعد يف  وحاصل الدفع أنّ شروالفقر يف زعمهم، إشارة إىل دفع ما يقال إن الوعد يستعمل يف اخلري] فكمخيو [:قوله  ٧

علمية. [ مجيعااألصل شائع يف اخلري والشر[  
  ]علمية. [فيه إشارة إىل بيان سبب الفقر والتسليط على البخل] مسكواقتم فتإن تصد [:قوله  ٨

  ١٢.أي وحالكم أنكم التأخذونه يف حقوقكم?
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ِ ويامركم بالفحشاء﴿ ُٓ َ ْ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َ زكاة ﴿)١( ﴾َ ع ا ل البخل و كممن ْ واهللا  ع ُ ُ َ ُ ُغِ ة من    مع﴾   اإلنفاق ﴿َ ْ  ً َ وبكم ﴿ْ ًوفضال ن﴾ لذ ْ َ  ﴾ رزقـا َ
ٌواهللا واسع  ﴿)٢(خلفا منه ِ َ ٌ عليم  ﴾ فضله ﴿َُ ْ ِ ق ﴾﴾۲۶۸﴿َ َيؤ  الحكمة  ﴿.ملنفبا َْ ْ ِ ْ ع املؤدي إىل العمـل ﴿أ )٣( ﴾  ْمـن  في العلم النا َ

ُ شاء ٓ َ ْ  ومن ي   َ َؤت الحكمةَ َْ ْ ِ َ ُْ ْ فقد ا َ ِ ا كث َْ خ َْ ِ ْوَ َ َوما ي ﴿)٤( األبدية صريه إىل السعادة ﴾ ملً اً َ ُذ َ  يف األصل يف )٥(ء  ﴾ فيه إدغام التا  
َولوا اال اُ ِۤال اعظ ﴿ّالذال يت ْ ِلباب ُ َ ول﴾ ﴾۲۶۹﴿ْ َوما ا  ﴿.لعقأصحاب ا ۤ َ ْفقتمْ َ ُ ْ منَْ ٍ  فقـة  َ َ ن زكـاة أو صـدقة ﴿)٧( أديـتم )٦( ﴾  ْو َ امـ 
ْنذرتم ُ ْ َ ْ منَ ٍ نذر  ْ ِ ف ن  ﴿)٨(هفوفيتم ب ﴾   ُ عَلم  اَهللا َ ْ   ............................................ )٩( فيجازيكم عليه﴾َ

                                                
يف هذه اآليـة لطيفـة وهـي    و. ي كل فحشاء يف القرآن فاملراد به الزنا إال هذا املوضع        لِبقال الكَ ] ويأمركم بالفحشاء  [:قوله  )١(

  أن الشيطان خيو  ف الرجل أو   ذا التخويف إىل أن يأمره بالفحشاء وهو البخل وذلـك ألن البخـل صـفة    ال بالفقر مث يتوص ل
        مة وهـي التخويـف مـن الفقـر فلهـذا قـال ﴿       مذمومة عند كل أحد فال يستطيع الشيطان أن حيسن له البخل إال بتلك املقد

  )خازن. (ر ويأمركم بالفحشاء﴾الشيطان يعدكم الفق
هـم   أللّ: أحدمها ينـادي ،كنين اهللا تعاىل بعث ملَورد أ. أي من اهللا تعاىل أو مما أنفقتم زائدا عليه يف الدنيا   ] فا منه لَخ [:قوله  )٢(

  )ذاللني،صاوي. (فالَمسكا ت مهم أعِط أللّ:ر يناديفا واآلخلَقا خنِف مأعِط
هـي املعرفـة   :  وابن عباس رضـي اهللا عنـهما  ، هي النبوة: السدي فقال  هنا ختلف العلماء يف احلكمة   ا] يؤيت احلكمة  [:قوله  )٣(

 وقـال  ، احلكمـة الفقـه يف القـرآن   :ره وقـال قتـادة وجماهـد   مه ومـؤخ خه وحمكمه ومتشاه وغريبه ومقد   بالقرآن فقهه ونس  
 احلكمـة املعرفـة بـدين اهللا    : وقال مالك بن أنس، يف الدين   احلكمة الفقه  : وقال ابن زيد   ، اإلصابة يف القول والفعل    :جماهد

هـا مـا عـدا قـول الـسدي قريـب        وهـذه األقـوال كلّ  . احلكمة الفهم يف القرآن    : وقال إبراهيم النخعي   ،والفقه فيه واالتباع له   
ألقـوال فهـو نـوع    قان يف عمل أو قول وكل ما ذكر يف قول من اتبعضها من بعض ألن احلكمة مصدر من األحكام وهو االِ     

متنـع بـه   وأصل احلكمة مـا ي . )صلى اهللا عليه وسلم(من احلكمة اليت هي اجلنس فكتاب اهللا تعاىل حكمة وسنة نبيه حكمة       
وكذا القرآن والعقل والفهم وقد روي أن اهللا تعاىل . فقيل للعلم حكمة ألنه يمتنع به من السفَه وهو كل فعل قبيح، من السفَه

  )قرطيب. (بأهل األرض فإذا مسع تعليم الصبيان احلكمةَ صرف ذلك عنهم قال مروان يعين باحلكمة القرآنَيريد العذاب 
  ]علمية. [من أويت احلكمة إىل الدليل على إيتاء اخلري الكثري ِلفيه إشارة] ملصريه إىل السعادة األبدية [:قوله  )٤(
  ]علمية) [٦٥٦شيخ زاده، ص. (ر فأدغمله يتذكّأشار به إىل أن أص] إخل... فيه إدغام التاء [:قوله  )٥(
  ]علمية[)اإلكليل. (فيه مشروعية النذر والوفاء به.اآلية]﴾ما أنفقتم﴿[:قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إىل أن اإلنفاق هاهنا مبعىن األداء] يتمأد [:قوله  )٧(
ب إال علـى الوفـاء بالنـذر ال    جازاة ال تترتـ ألن املُأشار بذلك إىل أن يف اآلية حذف العاطف واملعطوف          ] يتم به فوفّ [:قوله  )٨(

  )صاوي. (على نفس النذر
  ]علمية. [جازاته تعاىل عليه وإال فهو معلوماإلنفاق والنذر هاهنا كناية عن مبأشار به إىل أن العلم ] فيجازيكم عليه [:قوله  )٩(

  أي فرض ونفل ?
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ِ  وما للظ﴿ َ ِلم َْ زكاةَ  ِ ع ا ل﴾  ع اإل)١(مبن و ض والنذر أو  ي اهللا ﴿ب ن معا صنفاق يف غري حمله  َ من ام ْ ٍصارْ ِ ن  ﴾۲۷۰﴿ َ م﴾ مانعني هلم 
ُ تبدوا ِْن ا ﴿.عذابه ْ رواُ ٰ الصدق ﴿)٢(تظه﴾  َ وافل ﴿أ )٣(﴾ِت   ِفن لني ا ِِعمـا  ـَ ْن تخفوِا َ و ﴿)٤(ي نعـم شـيئا إبـداؤهاأ﴾  َيـ  ُ ْ ُ ﴾ ا َ ـْ

ْ وتؤتوتسروها ﴿ ُ ُْ ٓا الف اَ َ َ َ ُ ُ ف َءْ ْو خيَ َ ْر  كمـَ ُ ن إبدائها وإيتائها األغنياء ٌ  رض ،م﴾   ليقتدى )٦(فاألفضل إظهارها)٥(لف أما صدقة ا
راء متعني ﴿، ولئال يتهم)٧(به ُ ويلفق وإيتاؤها ا ُك  َ زوما بالعطف   حمل ،)٨(بالياء﴾ َ  ون  عوبا جم وعا)٩(¼فهو½ِلن ر ف و  م

ْ عنع  االستئناف ﴿ ْكمَ ْ منُ ض   َٰ  سي ﴿)١٠(بع﴾  ْتكما ُ ُ واهللاِؕ ْ بما  عملوَ ُ َ َْ َ ِن خبْ ِ َ ره ﴾۲۷۱﴿ ٌ َ   ............  )١١(ه﴾ عالم بباطنه كظا

                                                
أي معـصية  ن ظلم نفسه بارتكاب شيء مـن املعاصـي   مم أعمأشار به إىل أن املراد من الظامل        ] إخل... مبنع الزكاة  [:قوله  )١(

 وممن ظلـم غـريه بـأن ال ينفـق أصـال أو بـصرف اإلنفـاق عـن         ،ةعم به من الطاعات بالرياء والسكانت أو بأن يفسد ما أتى     
  ]علمية. [ إىل غريهقاملستِح

  ]علمية. [ مبعىن الشروعالبدءن  من البدو مبعىن الظهور ال م¼تبدوا½أشار به إىل أن ] تظهروا [:قوله  )٢(
  )مجل. (فيه نوع تفصيل لبعض ما أمجل يف الشرطية وبيان له ولذا ترك العطف بينهما] إخل... إن تبدوا الصدق [:قوله  )٣(
 بيـان  ¼داؤهاإب½وقوله ¼ شيئا½متييز مبعىن ¼ ما½فـ ¼ عمِن½املدغم فيها ميم    ¼ ما½تفسري لـ   ¼ شيئا½] عم شيئا إبداؤها  أي نِ  [:قوله  )٤(

 فالفاعـل  ،¼فنعم شيئا إبـداؤها ½ أي ¼عم شيئا هيفِن½على حذف املضاف والتقدير ¼ هي½للمخصوص املذكور يف اآلية وهو      
  )ملج. (¼عمِن½ضمري مستتر يف 

فـل فقـط   يـة علـى الن  اعتذار عن محل اآل¼ اخل... فاألفضل ½وقوله¼ أي النوافل½مقابل قوله ] اخل...قة الفرضأما صد  [:قوله  )٥(
إذ لو كان املراد العمومإخل...وإن ختفوها﴿ بالنسبة إىل الفرض أن يقال  مل يصح ﴾) .ملج(  

عفا وأمـا  النيتـها بـسبعني ضِـ   ل ع تفضع يف السرقة التطوروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما صد ] فاألفضل إظهارها  [:قوله  )٦(
صدقة الفريضة فعأبو السعود. (وعشرين ضعفاها خبمسة النيتها أفضل من سر(  

ة اإلظهـار فـيمن   ن أفـضلي أ ويؤخـذ مـن هـذا التعليـل     ،م إخراجهـا أي بعد¼ همولئال يت½أي بفاعلها وقوله    ] قتدى به لي [:قوله  )٧(
رف باملال أما غريه فاألفضل له اإلخفاءع) .ملج(  

ر يف علم القـراءات وكمـا    كما هو مقر¼وبالنون½جع لقوله را¼ مرفوعا½و¼ جمزوما½أي مع الرفع ال غري فقوله     ] بالياء [:قوله  )٨(
  )ملج. (ةها سبعياء يف كالمه فالقراءات ثالثة وكلّ عليه إعادة البيدلّ

  )ملج. (ها جزم بقية اجلملة وهو اخلرب الذي هو خري وحملّأي مع] بالعطف على حمل فهو [:قوله  )٩(
  ]علمية. [بعيض ألن الصدقات ال تكفّر مجيع السيآت خبالف التوبة فتكفّر مجيعهاللت¼ من½أشار بذلك إىل أنّ ] بعض [:قوله  )١٠(
قة أنـتم إمنـا تريـدون بالـصد    ½ :النيـة كأنـه يقـول    على العقة السرإشارة إىل تفضيل صد] إخل... عامل بباطنه كظاهره   [:قوله  )١١(

طلبميةعل) [٤/٤٢٨اللباب، . (¼ مرضاة اهللا وقد حصل مقصودكم يف السر[  

  ك١٢.ألنه جواب الشرط?
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يء منهال ع   اهللا عليه وسلم.ش خي  عليه  ص وملا  ر)١(من ن التصدق   ا ملش  ع زل م وا  نكني  ْلي  ﴿:ليسلم ْس عَليَ َ ُ   ـَ ﴾ ْم ُ  ٰدَ
ول يف اإلسالمأ ٰو   إمنا عليك الـبالغ ﴿)٢(خي الناس إىل الد ْديْ َ يَِكن  اهللاَ ْ منِ ٓشا   َ ول فيـه ﴿)٣(﴾ هدايتـه ُءَ َومـا  خ إىل الـد َ
ْتن ْفقوُ ُ َا من خ ِْ ْ َفال  ﴿)٤(﴾ مالٍ  ِ ْفسكمْ َِ ُ ِ وابه هلا ُ ُ وما ت ﴿)٥(ث﴾ ألن  َ ْفقوْنَ ُ ِن اِ ٓ ابتغا الَ َ ِ ِ وج َءْ ْ راض أ ﴾ ِ اهللاَ ن أ وابه ال غريه  عي  م ث

ي ىن ا لنهالدنيا خرب  ْوما تن  ﴿)٦(مبع ُ َ ْفقوَ ُ ْمـن خيـا ِ َْ ِوف ا  يـٍرِ ْلـيَ  ْكم َ زاؤه ﴿ُ َوا جـ﴾  ْ تظَلمـوَ ال َ ُ ْ ون منـه شـيئا .﴾ ﴾۲۷۲﴿ َنُ تنقـص 
َلف ِل  ﴿)٨( تأكيد لألوىل)٧(واجلملتان َ ُ يْالذ ي الصدقات ﴿أ حمذوف )١٠( خرب مبتدأ)٩(﴾ِ ءٓاْ ِ  ُ ِْ وْحَن ا ْا   ُ ْ س يِ ِ ِل اهللا َ ِ﴾....  

                                                
صـهار  أرابـات و قيل سبب نزول هذه اآلية إن ناسا من املسلمني كان هلم قَ      ] إخل... ا منع صلى اهللا عليه وسلم     وملّ [:قوله  )١(

  م وينفقون عليهم قبل أن يـ    موا كِرسلموا فلما أسلَيف اليهود وكانوا ينفعوسلموا وقيـل  هـوا أن ينفعـوهم وأرادوا بـذلك أن ي
 ـى رسـول اهللا    اء أهـل املدينـة فلمـا كثُـ    قون على فقـر  كانوا يتصد ق علـ      ر املـسلمونی صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن التـصد

إسـالمهم فـرتل ﴿لـيس عليـك     علـى   عليه وسلم ى اهللاهم احلاجة على الدخول يف اإلسالم حلرصه صلّ   املشرکني كي حتملَ  
وا يف اإلسـالم فحينئـذ فتـصدق علـيهم     هداهم﴾ ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حىت متـنعهم الـصدقة ألجـل أن يـدخل      

  )ازنخ. (فأعلمه اهللا تعاىل إمنا بعث بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه فأما كوم مهتدين فليس ذلك عليك
يا للناس مبعوثا هلا فمـا  أشار به إىل جواب عما يقال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان هاد     ] إىل الدخول يف اإلسالم    [:قوله  )٢(

  ]علمية. [ اهلداية هاهنا مبعىن الوصول ال مبعىن الداللة وحاصل اجلواب أنّ، اهلداية عنهعىن نفيم
  ]علمية) [٢٣١صاوي، . (¼يشاء½ره إشارة إىل مفعول قد] هدايته [:قوله  )٣(
 . علـى أنـه املـال   ينـة تـدلّ  أشار به إىل أن املراد من اخلري يف اآلية املال ألنه اقترن بـذكر اإلنفـاق، فهـذه القر          ] مال [:قوله  )٤(

  ]علمية) [٤/٤٢٩اللباب، (
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد هاهنا االنتفاع األخروي]  هلاألن ثوابه [:قوله  )٥(
أشار به إىل أن هذا وإن كان ظاهره خربا إال أن معنـاه ـي، أي وال تنفقـوا إال ابتغـاء وجـه اهللا،              ] خرب مبعىن النهي   [:قوله  )٦(

  ]علمية) [٢/٦٦تفسري كبري، . (دد ما يِر، فال يِر كثريا مبعىن األمر والنهيوورد اخلرب
أي للـشرطية  ¼ لـألوىل ½أي قوله ﴿وما تنفقوا من خري يوف إليكم﴾ وقوله ﴿وأنـتم ال تظلمـون﴾ وقولـه        ] واجلملتان [:قوله  )٧(

  )ملج. (﴾وما تنفقوا من خري فألنفسكم﴿األوىل وهي 
  ]علمية. [م التكرارفيه إشارة إىل دفع توه] د لألوىلواجلملتان تأكي [:قوله  )٨(
 الـسؤال ومـدح   وفيـه ذم ، الحسوة وسِـ فيه أن الفقري ال خيرج عن اسم الفقـري مبالـه مـن ثيابـه وكِـ         .اآلية]﴾للفقراء﴿[:قوله  )٩(

  ].علمية[)اإلكليل. (فالتعفّ
جيبوا بأـا   فـأُ ،مـن هـي  قات قـالوا فلِ مـروا بالـصد  ا أُ كأم ملّـ ،أي واجلملة جواب سؤال نشأ مما سبق] خرب مبتدأ  [:قوله  )١٠(

  )مسني. (قات وفيه فائدة بيان مصرف الصد،هلؤالء

  ١٢.أشار بذلك إىل سبب نزول اآلية?
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واأ  زلت يف أهل الصف،ع أنفسهم   اجلهاد)١(حبسي   ّ ن أرصدوا لتعلن ر ن املها ّة وهم أربعمائة  ي ج روج م رآن وا خلم ا لق
رايا ﴿ لسع ا ْستطيَ  َال م ِ َ ْعوْ ًن  با ُ َْ را ﴿َ َ االِ   سف﴾  ِرضْ ُحـسب َي  ﴿)٢(﴾ للتجارة واملعاش لشغلهم عنـه باجلهـاد ْ ُ ِم الجا ـَْ َ ْ  ﴾ ُلُ
َغنيَا حباهلم ﴿ ِ ِ من التعففَءٓاْ  َ ركه ﴿)٣(فهمّي لتعفأ﴾  ِ َ ن السؤال و ت  ُ عرف  ع ُ ِ ْ ْ ـسي  ﴿)٤(ا﴾ يا خماطبْمَ ِ ن  ْمُ ٰمِ مـ﴾ عالمـتهم 

ر اجلهد ﴿ ع وأ وا ثا ْسـلوَ  َال ضلت ُ َ ٔ َن الناسْ ون َ  ًلحافاِ ا ﴿)٥(فيلحف﴾ شيئا  َ ع مـنهم إحلـاف )٦(ي ال سؤال هلمأ﴾  ْ يق أصال فال 
و  ْ وما تناإلحلاح ﴿هو ُ َ ْفقوَ ُ َا من خ ِْ ْ ِ  فاِ َ َن اهللاٍ ٖ ب   ْ عليِ ِ يْ الذ ﴿. عليه جازُ﴾ فم﴾۲۷۳ ﴿ٌمَ ِ ُ يَ  ْفقوْنَن ُ َن اِ ُموال َ َْ ْ بالي )٧( ْمَ َل والن ِ   َ   ارِ ِ ا و ِ
َنيَعَال ُ فَل ًةِ َم اَ ُجر ْ ُ ْم عِنْ ِد رب ْ  َ َ والْمَۚ ْ خوف علَيَ َ ٌ ْ َم والِ َ َ َم يُ  ْ ْحزنوْ ُ َ يْلذَ ا ﴿.﴾﴾۲۷۴ ﴿َنْ ِ َ ي  ْ لوْاَن ُ بُ ٰن الر   .............)٨(ي يأخذونه أ﴾  واَ 

                                                
ف باختيارهم ليفرغوا للجهاد ال من غريهم بال اختيارهم كما هو    أشار به إىل أن اإلحصار من التصر      ] إخل... حبسوا [:قوله  )١(

  ]علمية. [رف اآلخهم على ترك التصر اجلهاد حثَّ بأن حبمياءهول بل صيغة اهول لإلظاهر مقتضى صيغة ا
  ]علمية. [عاشم استطاعة السفر للتجارة واملَة عدأشار به إىل بيان علّ] غلهم عنه باجلهادلش [:قوله  )٢(
هم ظانّ قـد   ألم مىت ظنلعدم املعىن ¼ أغنياء½وهي للتعليل ال بـ     ¼ حيسب½متعلّقة بـ   ¼ ِمن½أشار إىل أن    ] أي لتعففهم  [:قوله  )٣(

ه حبرف التعليـل هنـا واجـب لفقـد شـرط مـن       وجر، فهم علم أم فقراء من املال فال يكون جاهال حباهلم        استغنوا من تعفُّ  
شروط النصكرخي. (ف هم الفقراءحاد الفاعل وذلك أن فاعل احلسبان اجلاهل وفاعل التعفّب وهو ات،ملج(  

  )جمل. (كرة غري مقصودة لإلشارة إىل أنّ حاهلم ظهر لكلّ أحدن] يا خماطبا [:قوله  )٤(
  )جمل. (مفعول مطلق عامله حمذوف ويصح أن يكون مفعوال ألجله وأن يكون حاال¼ إحلافا½أشار به إىل أن قوله ] فيلحفون [:قوله  )٥(
حيـسبهم  ½ أنـه قـال   سألون برفـق مـع  جواب عن سؤال وهو أن هـذا يفهـم أـم كـانوا يـ     ] إخل... أي ال سؤال هلم    [:قوله  )٦(

 علـى إرادة  د والقيد مجيعا كما هو الظـاهر ألن هاهنـا قرينـة تـدلّ      وإيضاحه أن املراد نفي املقي    ¼ فاجلاهل أغنياء من التعفّ   
وقولـه ﴿اهللا  ] البقـرة . [ف وحسبان اجلاهل إياهم أغنياء كمـا يف قولـه ﴿ال ذلـول تـثري األرض﴾        نفي ذلك وهي ظهور التعفّ    

 لَأَمـن سـ  ½ : لكـن يف احلـديث   ،هواإلحلاف أن يالزم املسؤول حىت يعطي     ] الرعد. [ رفع السموات بغري عمد تروا﴾     الذي
  )كرخي. (¼أَلْحف فقد وله أربعون درمهاً

قيل نزلت يف شأن الصديق رضي اهللا عنه حـني تـصدق بـأربعني ألـف دينـار؛ عـشرة           ] إخل... الذين ينفقون أمواهلم   [:قوله  )٧(
وقيل يف علي كرم اهللا تعـاىل وجهـه الكـرمي     . ف بالليل وعشرة آالف بالنهار وعشرة آالف بالسر وعشرة آالف بالعالنية          آال

وكون ما ذكر سببا لرتوهلا ال يقتـضي خـصوص احلكـم    . تصدق بأربعة دراهم؛ درمها درمها كذلك ومل يكن ميِلك غريها   
  )جمل(. به بل العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

وأخـذهم  ﴿: أشار به إىل أن الوعيد املذكور ليس خمتصا باآلكل بل هو يلحق اآلخذ كما يلحق اآلكل قال تعـاىل   ] يأخذونه [:قوله  )٨(
  ]علمية) [٢/٦٦٦شيخ زاده، . ( لكن خص اآلكل بالذكر بناء على أن معظَم مقصود اآلخذ األكل﴾الربوا وقد وا عنه

  ك١٢. أي أعدوا?
 

  ص١٢.أي يف طاعة اهللا إما بالغزو أو بتعلمهم القرآن?
 

  ١٢.ملبالغة يف السوالأي ا?
ربع ع 
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زيادة و ا لو ومات)١(ه ود وا ملطع يف املعاملة با ْقوَ  َال  ﴿)٣( يف القدر أو األجل)٢(لنق ْموُ وَن ُ ن  قبـ﴾    )٥(﴾ قيامـا  ِال ا﴿)٤(رهم مـ
َكما﴿ ْقوَ   َ ْم الذيُ ِ ط َ يُ  ُتخب  ُ َ رعه ﴿ َ ْالشي يص﴾  َن من المس ٰط  ْ َ ِ ون ُ ق،جلن﴾ ا ون ﴿ متعل  و م  َل  ٰذ بيق زل بهـمِ  )٦(نـ﴾ الذي 
َبا﴿ ُن ِ ُ قالو ﴾ بسبب أم ﴿ْم   ْنما ال يِا اَ َ ْ َ ب  ٰع مثل الر  ُ ْ ِ وازواُۘ س )٧(جل﴾ يف ا ن  عكـ وهذا   مبالغـة فقـال تعـاىل ردا )٨(التـشبيهم

َوا ﴿ : )٩(عليهم ُحل اهللاَ ْ ال ي َ َ بْ م الر َٰع و    َ َ ْفمن  اوَ َ ٓ جاَ َموعِظٌة ﴿ )١٠(﴾ بلغه  ٗہَءَ ْ ْمن ﴿ )١١(﴾ وعظ  َ ٖ رب   ْ فان   ٰت َ ن أكله ﴿يَ ٗ فَل ع ﴾  َ 
َما سلَف َ ي  َ َُ وامرہ  ﴿)١٢(رد منهـيستي ال ألنه﴾ قبل ا ْ   .............................................و عنه لعف﴾ يف ا َ

                                                
 رضي اهللا عنه وجيـري يف  أيب حنيفةوض عند  عن الِعاعلم أن الربا فضل يف الكيل والوزن خالٍ      ] إخل... وهو الزيادة  [:قوله  )١(

  )روح البيان. (ة واحلنطة والشعري والتمر وامللحب والفض الذه؛األشياء
  ]علمية[. أشار به إىل اختيار مذهب إمامه الشافعي عليه الرمحة] يف املعاملة بالنقود واملطعومات [:قوله  )٢(
  ]علمية. [ ربا الفضل وربا النسيئة؛ي الربا إىل بيان نوعفيه إشارة] لر أو األجيف القد [:قوله  )٣(
ة الربـا يقومـون   لَكَ املراد من القيام هاهنا القيام من القبور ال القيام يف الدنيا حىت يرد أن أَأشار به إىل أنّ   ] من قبورهم  [:قوله  )٤(

من غري خط واخلالف يفبعلمية. [حال أخبار اهللا تعاىل م[  
  ]علمية) [٢/٦٦٨شيخ زاده، . ( مصدر حمذوفن الكاف يف حملّ النصب على أنه صفةإشارة إىل أ] قياما [:قوله  )٥(
ن للتعليل واملعىن ال يقومون م¼ ِمن½أي على أنّ ¼ يقومونـمتعلّق ب½أي الكائن م أي بالذين يأكلون الربا وقوله ] م [:قوله  )٦(

هلم تشبه اجلنون إال كقيام الذي يتخبطه الشيطان يف عدم اسـتواء احلركـة يف كـل        أجل اجلنون أي من أجل حالة حتصل        
  )مجل. (واحلالة املذكورة حتصل هلم يف القيامة عند قيامهم من القبور فال يرد أن  اجلنون احلقيقي ال حيصل هلم هناك

  ]علمية. [بيان وجه الشبهفيه إشارة إىل ] يف اجلواز[: قوله  )٧(
 ؛ به إىل جواب سـؤال أشار¼ مبالغة½هوه به وقوله  أي ألم جعلوا الربا أصال والبيع فرعا حىت شب        ] من عكس التشبيه   [:قوله  )٨(

   كيف قالوا ذلك مع   أن مقصودهم تشب    وإيضاحه أنه جاء ذلك على طريـق املبالغـة ألنـه أبلـغ     ؟هفق على حلّ  ه الربا بالبيع املت 
كوجـه زيـد   القمر½ وهو يف البالغة مشهور وهو أعلى مراتـب التـشبيه كالتـشبيه يف قـوهلم      ¼إن الربا حالل كالبيع   ½ن قوهلم   م

 مقصودهم أن البيع والربـا متمـاثالن مـن مجيـع الوجـوه      ها به أو أنّه مشب إذا أرادوا املبالغة إذ صار به املشب   ¼هوالبحر ككفّ 
  )كرخي. (فساغ قياس البيع على الربا كعكسه

ار ذكـره إبطـاال   ول الكفّـ ﴾ من كالمه تعاىل ال من مقُـ ﴿وأحل اهللا البيع: أشار به إىل أن قوله] فقال تعاىل ردا عليهم  [:قوله  )٩(
  ]علمية) [٣/٧٨تفسري كبري،  (.﴾إمنا البيع مثل الربا﴿ار لقول الكفّ

  ]علمية. [ظةر يف املوِعايء ال يتصود أن أشار به إىل أن ايء مبعىن البلوغ فال يِر] بلغه[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [ التأنيث غري حقيقيه بأنّإشارة إىل توجيه تذكري الفعل املسند إىل املوعظة وقد يوج] وعظ [:قوله  )١١(
يء املوعظـة   ما أخذه قبـل جمـ   للتمليك فاملعىن أنّ﴾لفا سه ملَفَ﴿ : الالم يف قولهأشار به إىل أنّ   ]  منه ستردأي ال ي   [:قوله  )١٢(
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  ك١٢.ألنه أخذ قبل نزول التحرمي?
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ِ   اهللاِا ﴿ َومن عاد  )١(َ َ ْ َ ع يف احلل ﴿)٢(﴾ إىل أكله مشبها لهَ ُفا لبي با َ   اولَ َ ٰصحِ ْم فيُ  ُ ب النارِْ ْلدوٰا خَ ِْ ُ ُمحق اهللاَي ﴿.﴾﴾ ۲۷۵ ﴿َنِ ُ َ بْ ٰ الر ﴾ وا 
ركته ﴿ ُوي بينقصه ويذهب  ِر  َ ٰ الصدقْ َ وابهـا ﴿ ِت  زيدها وينميها ويضاعف  ث﴾  ُواهللا ي ٍحب  ـل كفـار ُ يَ  الَ  َ  ُ ربـا ﴾ِ   )٣(لبتحليـل ا

ْثيَا﴿ ر بأكله ﴾  ۲۷۶﴿ٍمِ يْن الذِا ﴿. )٤(ي يعاقبهأج﴾ فا ِ ْمنوَن     ُ ُ ا وعملوا الصَ ِ َ ٰلحَ َِت واِ ٰقاموا الصلَ  ُ ٰتوا الزكَ و َةوَ  ُ ُ ل َةوَ َم اَ ُجر ْ ُ ْم عِنْ ِد رب ْ  َ  ْمَۚ
َوال ْ خوف عَليَ َ ٌ ْ َم والِ َ َ َم يُ  ْ ْزنوْحْ ُ يْا الذَ  يَا ي ﴿.﴾﴾۲۷۷ ﴿َنَ ِ َمنوا ا قوا اهللاَن    ُ  ُ ْ وذروَ ُ َ وا ﴿ا َ ر ك﴾ ا َما ب   ت ِ َ َ   من الربَ ْ كنِْن اواِ ْتمُ ِ مؤمن ُْ ِ ْ   َ﴿ ۲۷۸ ﴾ ﴾

ر اهللا تعاىل  )٥(صادقني يف إميانكم ن امتثال أ ن شأن املؤ م فإن  م ي)٦(نزلت ملا طالـب،م ض الـصحابة بعـد ا لنهـ   )٧(بعـ
ن قبل بر ِفا ﴿.مبا كان له  ْ لم  ْفعلوْنَ ُ َ َ ْ رتم به)٨(﴾ا   ْفا  ﴿)٩(م ما أ ْذنوَ ُ وا ﴿ا َ ٍب ب  علم﴾ ا ْ َ ْمن اهللا ورسو )١٠(ِ ُ َ َ ِ َ ٖل   ﴾ لكم فيه  ِ

وا ال يد لناديد شديد هلم وملا  لزلت قا ربه ﴿)١١(ن ْن ت تم ِا َو حب  ُ ْ   ...................................﴾ رجعتم عنهُْ
                                                

  ]علمية. [له إىل مالكه األولكه ال جيب عليه ردوالتحرمي فهو ِم
ذنب ألن مـا قبـل    أن هـذا مل يـ  يقتضي أن هذا من أهل املعاصي الذين هم حتت املشيئة مـع   ] يف العفو عنه إىل اهللا     [:قوله  )١(

ازيـه علـى انتهائـه إن كـان عـن قبـول املوعظـة        جي¼ وأمـره إىل اهللا ½النهي ال مؤاخذة فيه فاألحسن ما قاله البيضاوي ونـصه        
  )ملج( .وصدق النية

  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من العود العود على وجه االستحالل] إخل... ها لهمشب [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان وجه االرتباط] بتحليل الربا [:قوله  )٣(
  )مجل. (بةحتفسري لنفي املَ] أي يعاقبه [:قوله  )٤(
﴿يـا أيهـا   : د يف إميـام بعـد نـدائهم بقولـه     ويتـرد شكإشارة إىل وجه جعل املخاطبني ممن ي      ] صادقني يف إميانكم   [:قوله  )٥(

        نوا بلسانكم إن كنتم مؤمنني بقلوبكم فليتحقّ  الذين آمنوا﴾ يعين أن املعىن يا أيها الذين آماإلميان ودالئله من ق فيكم مثرات 
  ]علمية) [٢/٦٧٤شيخ زاده، . (رمت به واالنتهاء عما يتم عنهامتثال ما أم

  ]علمية. [أشار به إىل بيان سبب الرتول هلذه اآلية] إخل... نزلت ملا طالب [:قوله  )٦(
  )مجل. (أي قبل النهي¼ قبل½م بلوغ النهي له إذ ذاك وقوله وإمنا طالب بالزيادة بعد النهي عنها لعد] بعد النهي [:قوله  )٧(
وعدم الفعل إما مع إنكار حرمة الربا وإما مع اعتقادهـا فعلـى األول حـرم حـرب املرتـدين      ] إخل... فإن مل تفعلوا   [:قوله  )٨(

  )أبو السعود. (أي من التقوى وترك بقايا الربا¼ ما أُمرمت به½وعلى الثاين حرم حرب البغاة وقوله 
  ]علمية. [فعول احملذوف بقرينة املَقامفيه إشارة إىل امل] ما أُمرمت به [:قوله  )٩(
فـة أمـر اهللا ورسـوله    ون القتـل والعقوبـة مبخالَ  نوا أنكم تـستحقّ  والنار يف اآلخرة أي أيقِ     ،وهو القتل يف الدنيا   ] حبرب [:قوله  )١٠(

كرخي. ( وتنكريه للتعظيم،ى اهللا عليه وسلموجل وصلّعز(  
رب عـن الطاقـة باليـدين ألن املباشـرة والـدفع إمنـا يكونـان باليـدين فكـان يديـه            أي ال طاقة لنا حبربه وعـ      ] ال يد لنا   [:قوله  )١١(

Å 
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ُفَلكم ر  ﴿ ْ ُ ولُس ْوُءَ ْموا كمَا  ﴿)١(ص﴾ أ ُ ِ َ ْ تظلموَ ال ْ ُ ِ ْ زيادة ﴿َن َ َوال ب﴾  ْ تظَلمـوَ ُ ْ ص﴾۲۷۹ ﴿َنُ َ  ـان ِْنا َ و﴿ .بـنق﴾  ريم)٢(﴾َ ع  غـ و  )٣(قـ
ْذو﴿ ٍع ةُ َ ْ ٌ فنظـرةُ ِ ََ ـلـِا  ﴿)٤(ي علـيكم تـأخريهأ ،﴾ لـه َ ْ ميـيٰ ٍ ةَ َ ح الـسني وضـمها َ ر ﴿يأ ،بفـت﴾  ْ  ـصدقوْنَا َو يـس وقـت  ُ  َ ﴾ ا َ

راء ﴿ّي تتصدأعل يف الصاد وبالتخفيف   حذفها التاء يف األصعبالتشديد   إدغام  ر باإل بوا   ا ملعس ع ِ   كم اَخْ  ق ْ ٌُ ْ كنْن  ْتم ُ ُ
ْ عَلمو ُ ْ وه ويف احلديث )٥( خري﴾ أنه﴾ ۲۸۰ ﴿َنَ ع عنه أظل½ فعل فا را أو و ر  ّن أ ض معس نظ وم ال ظل)٦(ّهه اهللا يف ظلم  ّ   ¼ّه إال ظلي

ْوا قو ﴿.رواه مسلم  ُ ًوما َا يَ  ْترجعو)٧(ْ ُ َ ْ ول َن ُ ْفي تردون وللفاعل تصريون ﴿،للمفع﴾ بالبناء  ِ   اهللاِ اِ ِ وم القيامة  َ و  ي﴾  ه
َ ثم  تو  ﴿ ُ ٍ ل  ْفس  ﴾ فيه ﴿  ُ َ زاءُ  ْما كسبت   ﴿)٨(ج﴾  َ َ َ ر ﴿  ن خري و ش﴾ عملت  ُو  م َم الَ ْظَلموُ يْ ُ ص حسنة أو زيادة﴾۲۸۱ ﴿َنْ  بنق﴾ 

                                                
  )كرخي. (معدومتان لعجزه عن الدفع

  ]علمية. [القة التشبيه وإال فال رؤس لألصولأشار به إىل أن املراد من الرؤس هو األصول بِع] أصول [:قوله  )١(
  )مجل. (ررونا إىل أن نتيس ألصحاب الديون وقالوا أخغرية العسرةَا شكا بنو املنزلت ملّ] إخل... وإن كان [:قوله  )٢(
خربهـا  و،  كوـا ناقـصة وذو امسهـا   ة وذو فاعلـها وهـو األقـرب ويـصح      تامـ ¼ كـان ½أشار بذلك إىل أن     ] رميوقع غَ  [:قوله  )٣(

  )صاوي. (¼غرميا لكم½حمذوف تقديره 
  .)كرخي. (ر وهو الصرب واإلمهالرة من اإلنظا النِظإشارة إىل أنّ] تأخريه [:قوله  )٤(
عـا  ق باإلبراء وإن كان تطو والتصد.حمذوف¼ إنْ½ جواب إشارة إىل أنّ ¼ فافعلوه½ق وقوله   أي أفضل التصد  ]  خري أنه [:قوله  )٥(

       أفضل من إنظاره وإن كان فرضا ألنه تطو ع محص   ل للمقصود من الفرض مع  هـد يف احلـرام واجـب ويف     زيـادة كمـا أن الز
ع ق عليـه تطـو  ر واجـب والتـصد  عـسِ نظـار املُ وهذا جواب عن الـسؤال وهـو أن إ      . هد يف احلالل أفضل   ع والز حلالل تطو ا

  أن الواجب أفضل مـن  ½ هذا من املسائل املستثنيات من قاعدة   وحاصل اجلواب أنّ  .ع خريا من الواجب   فكيف يكون التطو
  )ملكرخي، ج. (ه والوضوء قبل الوقت وفيه وغري ذلكتداء السالم ورد أيضا ابفقد استثين منها ما هنا واستثين، ¼املندوب

 القيامـة إذا قـام   يـوم ¼ ه إال ظلُّـ  ال ظـلَّ يـوم ½ واملراد مـن قولـه   ،ح به يف رواية أخرى عرشه كما صر   أي ظلّ ] هيف ظلّ  [:قوله  )٦(
 الناس لرب  العاملني وقر     بت الشمس من الرؤس واشتد  عليهم حر ها وأخذهم العهناك لشيء إال للعرش أو املراد ق وال ظلّر 

قالـه   الـشمس ومـا   ف وليس املـراد ظـلّ  وِق يف ذلك املَ من املَكاِره هنا الكرامة والكفكما قال ابن دنيا عليه الرمحة بالظلّ 
ش ألنـه مكـان    وهـذا أوىل وتكـون إضـافته إىل العـر    ¼مايتـه ه وِحفِـ ن فـالن أي يف كَ فالن يف ظـلّ ½ : يقال ،"اللسان"معلوم من   

كرخي. (رامةب والكَالتقر(  
  )بيضاوي. ( نزل ا جربيل عليه السالمآية آِخريف اآلية وعيد شديد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وهذه ] واتقوا يوما [:قوله  )٧(
  ]ةعلمي. [ما يكون للجزاء اإلعطاء إن املضاف إىل املوصول حمذوف ألنّأشار به إىل أنّ] جزاء[: قوله  )٨(

  ك١٢. أي تشديد الصاد لألكثر?
 

  ج١٢. من كل الدين أو بعضه?
 

  ك١٢. أي حط عنه دينه?
 
  ك١٢.فترجع يكون الزما ومتعديا?

ع ع  
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يْذ ا الَ  يَا ي  ﴿.سيئة ُ منوَن  ِ َذا تدايِا اَ َ َ ْتمْنَ يْبد  تعاملتم ﴿)١(﴾ُ َ رض ﴿نٍ ِ َ جل مس  َ  ا  ِا ق﴾ كسلم و  ٍ وم ﴿)٢(﴾َ ك بو معل  ْفا ُ ُ ْ ﴾  ُہَ
َولي استيثاقا ودفعا لل اع ﴿ ْ ْكتبَ ُ ن ﴿ ْ ْب  ي﴾ كتاب الد ِ نكم  اتب  َ ْ ُ ِ بالعدلَ ِْ َ زيد يف املال وا )٣(﴾ ْ ق يف كتابته ال  ي با ألجل وال حل

َوال ينقص ﴿ ع ﴿َب َْايَ ٌ اتب ميتن﴾  ِ ن ﴿َ َكتبْ ن يَا م ﴾  ُ ي إليهاا إذ)٤( ﴾ْ ُكما علم   ﴿ )٥(ع د َ َ َ  بالكتابة فال يبخل )٦(ي فضلهأ﴾  ُ اهللاَ
َفلي بها والكاف متعلقة بيأب ﴿ ْ ْكتبَ ُ ُلي َو  ﴿)٧(﴾ تأكيد ْ ِملل ْ ِ ْالذي ﴾ ميل الكاتب ﴿ْ ِ ْ عَليـ  َ  الحـق ِ َ ود ﴾ ْ ن ألنـه ا ملـشهالـد ي

ر ليعلم ما عليه ﴿)٨(عليه َول  فيق  ْ َتق اهللاَ ِ ٗ رب   َوال ﴾ يف إمالئه ﴿ َ  ْبخس َ يَ َ ص ﴿ْ ُمن  ينق﴾  ْ ق ﴿أ﴾  ِ ْشي حلي ا ِ فاًؕئاَ ْ  ان الذيْنَ ِ  َ َ 
ْعَلي ْ الحق سفيِ َ ِ َ  َ ْو ضِعيَا  ﴾ مبذرا ﴿اً ْ َ ر أو كربًفا ْ ن اإلمالء  لصغ﴾  َو الَا  ﴿)٩(ع ْستطيَ  ْ ِ َ َع اْ ُل  ِم  يْنُ رس أو جهل باللغة )١٠(﴾َو   خل 

                                                
إذا تداينتم     [:قوله  )١( منوا   القرآن وقد اشـتملت علـى بيـان إرشـاد العبـاد ملـصاحل       آي لأطوهذه اآلية ] إخل... يا يها الذين 

    دنياهم وذلك ألن الدنيا مين املعاملة فحينئذ ال يتم إصـالح اآلخـرة إال بإصـالح الـدنيا        عة اآلخرة   زرن هنـا مـا بـه     ، والدفبـي
  )صاوي. (إصالح الدنيا

 ممـا ال  ياس وقدوم احلـاج الدوصاد ة وغريها مما يفيد العلم ويرفع اجلهالة ال باحلَ  باأليام أو األشهر أو السن    ] ىمسم [:قوله  )٢(
  )روح البيان. (يرفعها

.  مـأمون كتـب الوثـائق إال عـارف ـا عـدلٌ      بـه بعـضهم علـى أنـه ال ي         اسـتدلّ ] ﴾وليكتب بينكم كاتب بالعـدل    ﴿ [:قوله  )٣(
  ].علمية[)كليلاإل(

ة أو  مـا مـصدرية أو كافّـ   ﴾مـه اهللا كمـا علّ ﴿ليفيد أنه مفعول به أي ال يأب الكتابة وقولـه     ¼ نِم½ر  قد] من أن يكتب   [:قوله  )٤(
 التقـادير   علـى كـلّ  ¼معلّـ ½ـوعلـى األولـني للكاتـب واملفعـول الثـاين لـ      ¼ ما½رة موصوفة وعليهما فالضمري لـ     موصولة أو نكِ  

  )كرخي (. ما علمه اهللا كتابة الوثائقأي يكتب مثلحمذوف 
  ]علمية. [د بوقت الدعوةأشار به إىل أن النهي عن االمتناع من الكتابة مقي] إذا دعي إليها [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ حتريض على الكتابة بتذكري نعمة اهللا ووجوب الشكر﴾مه اهللاكما علّ﴿ :إشارة إىل أن قوله] لهأي فض [:قوله  )٦(
  )جمل. (إخل﴾... أي لقوله ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ أو لألمر الالزم للنهي يف قوله ﴿وال يأب كاتب] تأكيد[ :قوله  )٧(
  ]علمية. [ة احلكم املذكور من أن اإلمالء على املديونأشار به إىل بيان علّ] ألنه املشهود عليه [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ عن اإلمالءأشار به إىل بيان وجه الضعف] ربلصغر أو ِك [:قوله  )٩(
. س أو غـريه ريستطيع اإلمالء بنفـسه خلَـ  أوتاكيد للفاعل املستِتر أي أو ال هذا الضمري البارز هو الفاعل      ]  هو أن ميلّ  [:قوله  )١٠(

)    از الذي كان حيتمله إسنادالفعل إىل الضمريوفائدة هذا التوكيد رفع ا ،على أنه غري مـستطيع بنفـسه وقـرئ     والتنصيص 
جـرى  جـرى املنفـصل م  ة ألن هذا الضمري كلمة مستقلة منفصلة عما قبلها ومن سـكنها أَ   وهي قراءة شاذّ   ¼هو½كان هاء   بإس
مجل. (للذي عليه احلق إذا كان متصفا بإحدى الصفات الثالث¼ وليه½ واهلاء يف ،صلاملت(  

  ك١٢.أي الياب?

  ب١٢.ناقص العقل?

ٰا ٰ
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و ذلك ﴿ ُفلي حنأو  ْ ِ ملل وليَ َ ْ ِ ي وقـيم و ٗ ْ ن والـد وو ره  ويل أ متـ﴾  صـ مـ مـ ِبالعـدل رجم ﴿ـمتـ ِْ َ ِواستـش ؕ ْ ْ َ ْ ْدوَ عـ﴾ أشـهدوا   ا ُ
ن ِش  ﴿)١(يالد يْدْيَ ن ِن َ ْ رجا كمْنِم ﴿)٢(ي﴾ شاهد ُ ِ ي املسلمأ﴾  َ  رارلغي با ِفا  ﴿)٣(حني األ َن لم يَ ْ ْكوْ   )٤(ي الشهيدانأ﴾ َنا ُ
ُرجَل ْ﴿ ٌ    جل وَ ُ َ َ َامراِ َ ْممن ﴾ يشهدون ﴿ِن ٰتْ َ ترضون من الش ِ   َ ِ َ ْ َ ْ ٓداَ ﴾ َ   ِضلَْنا وتعدد النساء ألجل ﴿،)٥(﴾ لدينه وعدالته ِءَ

ٰحــدِا تنــ  ﴿ ن)٦(﴾ الــشهادةَما ُ  ْ ن و ص  ضــبطه  عقلهــ ــ  ﴿)٧(لــنق ُفت َذ َ ٰحــدِا  ﴾ بــالتخفيف والتــشديد ﴿َ  رة َما ُ  ْ ك﴾ الــذا
ُاال﴿ إن ضـلت ودخلـت   الـضالل ألنـه سـببهأ حمـل العلـة )٨(﴾ الناسـية ومجلـة اإلذكـاريْٰ ْ ر عـي لتـذ راءة )٩(ك قـ ويف 

                                                
ل مبعـىن أعجـل واسـتيقن مبعـىن أيقـن فيكـون       أشار به إىل أن استفعل مبعىن أفعل حنـو اسـتعج         ] أشهدوا على الدين   [:قوله  )١(

  ]علمية) [٢/٦٨٣شيخ زاده، . (استشهدوا مبعىن أشهدوا
وأيت بلفـظ املبالغـة لإلميـاء إىل عدالـة الـشاهد وكونـه غـري مـتهم يف            مبعىن الفاعل    ¼فعيل½أشار به إىل أن     ] شاهدين [:قوله  )٢(

  ]علمية. [شهادته
أشار به إىل بيان ما هو املستفاد من النظم فالبلوغ مستفاد من لفظ الرجـال واإلسـالم   ] أي بالغي املسلمني األحرار    [:قوله  )٣(

لـة  اء مبِرتقّـ ني ألن األِرمستفاد من اإلضافة إىل كاف اخلطاب واحلرية أيضا مستفاد من لفـظ الرجـال ألنـه ظـاهر يف الكـاملِ       
البتنتظم ا  خطابات الشرع اللتهم فإنّهائم وأيضا الكالم يف معامعلمية. [بيد بطريق العبارةلع[  

ل﴾ مبتـدأ  وقولـه ﴿رجلـني﴾ خربهـا وقولـه ﴿فرجـ     ، ¼كـان ½تفـسري لـضمري التثنيـة الـذي هـو اسـم        ] أي الـشهيدان   [:قوله  )٤(
مجل. (¼يشهدون½ره املفسر بقوله ﴿وامرأتان﴾ معطوف عليه واخلرب حمذوف كما قد(  

  ]علمية. [الم والعدالة يف الشهادةأشار به إىل اشتراط اإلس] لدينه وعدالته [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ حمذوف¼ضلّت½أشار به إىل أن مفعول ] الشهادة [:قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان سبب نسيان] لهن وضبطهنقص عقْلن [:قوله  )٧(
 أي حمـلّ ¼ ة العلّـ حمـلّ ½قولـه  د وا على قراءة التخفيف ومجلة التذكري على قراءة التـشدي    هذ] إخل... ومجلة اإلذكار  [:قوله  )٨(

ة أي العلّـ ¼ ودخلـت ½ بيانية وقوله ¼حملّ½ أن تكون إضافة ة يف احلقيقة ويصح دخوهلا ألن اإلذكار هو العلّة أي حملّ  الم العلّ 
  )ملج. (أي المها على الضالل أي على فعله

أي ألن الـضالل سـبب   ¼ ألنـه سـببه  ½ قولـه  :كرخـي وعبـارة ال . لتهولكن الضالل ملا كان سببا له نزل مرتِ ] ألنه سببه  [:قوله  )٩(
  م يرتلون  ب عنه فرتل مرتِ   اإلذكار واإلذكار مسبكالّلته ألب مِرت من السبب واملسبلة اآلخر لتالزب إذا مهما ومن شأن العر

 دتعـد أَ½عبارة واحدة كقولـك  ل الداللتان معا بة معطوفة عليها بالفاء لتحصة وجعلوا العلّ ة العلّ موا ذكر علّ  ة قد ة علّ كان للعلّ 
ك مل تقـِصد بإعـداد   ة اإلدعـام وإيـضاحه أنـ   يـل علّـ  بة واملَشة يف إعداد اخلَ فاإلدعام علّ¼مه ا فأُدِعاخلَشبةَ أن يميل احلائطُ 

ا إذا مالَ احلائط وإمنا املعىن ألُ    بة ميل اخلش دعم ،فكذلك اآلية وهذا مما يعفيه جانـب اللفـظ   ل فيه على املعىن ويهجر و
  )مجل. ( أن علته إمنا هي التذكريعلة الستشهاد املرأتني بدل رجل مع¼ أن تضل½فال يرد كيف جعل 

  ك١٢. إن كان صبيا أو سفيها=  >ك١٢.يعين ليس املراد بالويل الويل الشرعي

  ك١٢. إن كان أخرس?

  ك١٢. إن كان جاهال باللغة=

  بفتح اهلمزة ?
شهاد

ن اإل
م

.
  ك١٢

  ك١٢.فهوعلة اعتبار التعدد?  ع١٢.يستفاد من لفظ الرجال=

. يف احلقيقة?
١٢  

  عبد١٢. أي العلة بدخول آلتها?
 

  <١٢. إن كان كبريا
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ر ع تذ رطية ور كر أن  ش وابـه ﴿)٢(استئناف )١(فبكس َ والج  َب الـش ْاَ يَ ٓداَ  َذا مـاِ اُءَ ْدعـو  ﴾ زائـدة ﴿َ ُ  ﴾ إىل حتمـل الـشهادة اُ
َوال وأدائها ﴿ ُ   سـمواَ َ ٔ ْ ن ﴿َ وا  م ﴾  ُ تك بوہْنَا متل ْ ُ ُ ْ وع ذلك ﴿أ )٣(﴾ َ رة و ق  ن ا قي ما شهدتم عليه  لكث حل  َْوا  ﴿)٤(﴾ كانً ا َصغِْ  م

ِكب ْ ٖجل َ  ا  ِا ﴾ قليال أو كثريا ﴿ً ا َ ِ وه ﴿ َ ن اهلاء يف  وله حال  تكتب﴾ وقت  م ْ كم ٰذ حل ُ ُقسطَا  ﴿ي الكتبأ﴾ ِ َ َد ْعِن  ﴾ أعدل ﴿ْ
َاهللا وا َ َقوِ َم للش ْ  ِ ِادةُ رها ﴿أ﴾  َ ون   إقامتها ألنه يذ كي أ ع َوا ع ُ  ترتابو ال﴾ ن ﴿َا إىل ﴿)٥(قربأ﴾   ْ د َ وا يف قدر اْ تشك ﴾ 

ق واألجــل ﴿ ْ تكــوْنَ ا ِۤالا حلــا ُ ع ﴿َنَ ٌتجــارة تقــ ﴾  َِ ٌ حــا ةَ َ ِ ون َ راءة بالنــصب  فتكــ﴾ ويف  صة وامسهــا ضــمري التجــارة  ناقــقــ
ْتدي﴿ ِ ْروُ َن ُ ْا ب َ ْنكمَ ُ واأ﴾  َ ْفَلي  وال أجل فيها ﴿)٦(تقبضي  ْس عَليَ َ ٌكم جناحَ َ ُ ْ ْ تك بو ال﴾ ن ﴿َا ﴾ يف ﴿ُ ُ ُ ْ ر اَ َ راد بها ا ملتج﴾ وا مل

َوا فيه ﴿ ِش َ ِدوا اْ َذا تبا ُ  َ َ ْعتمَ ع لالختالف وهذاأفإنه ﴾ عليه  ُْ ر ندب )٧(فد َ وال﴿م وما قبله أ ٓضا  َُ ٌ ر اتب وَ ِ َ ِ ش َال   ﴾ صاحب ٌْديَ
ق ريف)٨(حلا ن عليه  بتح و ن الشهادة أو الكتابة )٩(م   ..................................................مأو امتناع 

                                                
عمل يف لفظـه وإال فالفعـل    أداة الشرط مل ت   مراده باالستئناف أنّ  ¼ استئناف½ التشديد فقط وقوله     أي مع ] رذكّ ت ورفع [:قوله  )١(

ة والـشأن تقـديره فهـي    ر ضـمري القـص  م جواب الشرط واملبتدأ احملذوف يقد جزلّخرب مبتدأ حمذوف وجمموعهما يف حم 
ةة تذكر إحدامها وهي الذاكرة األخرى وهي الضالّأي القص) .ملج(  

بالنصب على أنه مفعـول ِمـن أجلـه علّـة لرفـع الفعـل أي إمنـا رفـع ألجـل االسـتئناف وقـد عرفـت معـىن                 ] استئناف [:قوله  )٢(
 وكونه بالنصب ال ينايف عدم ثبوت األلف فيه يف لفظ املفسر لكونه بناًء علـى طريقـة ربيعـة الـذي يرسُِـمون                االستئناف هنا 

 ويف ،املكـسورة علـى هـذه القـراءة    ¼ إنْ½أي جواب الشرط الذي هو ¼ جوابه½وقوله ، املنصوب بصورة املرفوع وارور 
ب الشرط مـع أن اجلـواب اجلملـة املركّبـة مـن ضـمري القـصة والفعـل         ح القتضائه أنّ الفعل وحده هو جواالتعبري تسم هذا  

  )جمل. (لتأم. فمجموع الثالثة هو اجلواب، وفاِعله وهو االسم الظاهر
  ]علمية. [¼تسأَموا½مقدرةً معمولٌ لـ¼ من½يف تأويل مصدر جمروٍر بـ¼ أن تكتبوه½: أشار بذلك إىل أن قوله] من أن تكتبوه [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ احملذوف¼كان½ـران ل خب¼صغريا أو كبريا½ إىل أن إشارة] كان [:قوله  )٤(
  ]علمية. [ة كما ال خيفىناَء ال من الدون من الد¼دىنأَ½أشار به إىل أن ] أقرب [:قوله  )٥(
ر شف والنـ بيـل اللَّـ  هو مـن قَ تفسري لقوله ﴿حاضرة﴾ ف¼ ل فيهاوال أج½تفسري لـ ﴿تديروا بينكم﴾ وقوله      ] تقبضوا [:قوله  )٦(

  )مجل. (شوشاملُ
هـو مـا   ¼ أمـر نـدبٍ  ½أي قوله ﴿واشهدوا﴾ وما قبله أي من مجيع األوامر املذكورة يف آية الـدين املـذكورة وقولـه                ] وهذا [:قوله  )٧(

  )كرخي. (رشاد ملَنافع الدنياوالفرق بينهما أن الندب مطلوب لثواب اآلخرة واإل، وعبارة كثريين أمر إرشاد، عليه اجلُمهور
  ]علمية. [¼ضاريال½يشري إىل أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله ]  احلقصاحب [:قوله  )٨(
... أو امتناٍع½ وقوله ن عليه احلق احلق وبالزيادة م  ص صاحب قر بالن تضر في ،أي يف الكتابة بزيادة أو نقص     ] بتحريف [:قوله  )٩(

Å 

2   
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  ك١٢. يف أن تضل?
 

  ك١٢.ارة بالرفع على قراءة اجلمهورفتكون تامة امسه قوله جت?
 
  ك١٢. أي إال أن تكون التجارة جتارة حاضرة?

 

  ١٢. أي وأشِهدوا وفاكتبوه?
 

َ َ
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رمهاأ  ق يف الكتابة والشهادة ﴿)١(يضوال  ق بتكليفهما ما ال  يلي صاحب ا ْ  ْفعلـوِْنا َو حل ُ َ ِفا  ﴾ مـا يـتم عنـه ﴿اَ ٗنـ َ ْ فـسو  ُ ﴾   قُ
ن الطاعـ عــروج  ْبكــم حــق﴿ة الخـ ُ َوا قــوا اهللاؕ )٢(ِ ُ ره ويــه ﴿َ  ُعلمكــم اهللاَو ُ مـ ﴾ يف أ ُ ُ ُ وركم حــال مقــدرة ﴾ مــصاحل  َ و أ )٣(مـأ

ُواهللا  ﴿)٤(ستأنفم ْ ب ل   َ َ  ُ ْء عليِ ِ َ ْ كنِْنا َو  ﴿.﴾﴾۲۸۲ ﴿ٌمٍ ٰتم ع ُ َْ ٍ  س  ُ َ نأ﴾ َ ر يي مسا ْلم تجدو و  ﴿)٦( وتداينتم)٥(ف ُ ِ َ ْ ُا  اتبا  َ َ ً ِ  ﴾ ٌُن َ
راءة  َفويف  ن انَهِرق ع ر هـ  ْمقبو  ﴿)٧(مجـ ُ ْ ون بهـا َضـٌة  و ثق﴾  ود )٩( وبينـت الـسنة)٨(تـست ر وو ن يف ا ر واز ا جـ  حلـض ه لـ جـ
ق فيه الكاتب فا و ر ألن ا ثيلتقييد مبا ذ لت وضة اأشد وأك وله  شتفاد  مقب ن ـق ر ن ا ن واالكتفاء به  ر ض يف ا راط ا مل م ه ل لقب
ِفا ووكيله ﴿ َن اَ ْمن  عضكمْ ُْ ُ َ َ ْ  عِ نأ﴾ ًضا َ ُي الدا نئ َ املد   .......................................................  )١٠(ي

                                                
  )مجل. ( على صاحب احلق دائما وقد يكون فيهما ضرر على من عليه احلقني ضررعيف كل من االمتنا¼ إخل

بفتح الراء األوىل ورجح هذا بأنه لو كان النـهي    ¼ يضارر½هذا على كون الفعل مبنيا للمفعول وأصله        ] أو ال يضرمها   [:قوله  )١(
ياق مـن أول اآليـات إمنـا هـو يف املكتـوب لـه       فإنه فسوق بكما وبأن الـس ¼ وإن تفعال½متوجها حنو الكاتب والشهيد لقال  

          واملشهود فمثال مضارة الكاتب والشاهد منع اجلعل منهما فإن هلما طلب اجلعل وال يكلفـان الكتابـة وال الـشهادة مانـا  ج
  )مجل. (كما هو مقرر يف حمله

  ]علمية. [ صفة الفسوق،رإشارة إىل أن الظرف مستقَ]  بكمقِحال [:قوله  )٢(
  )مجل. (فيه أن الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة فيحتاج إىل تأويل فاالستئناف أظهر] حال مقدرة [:قوله  )٣(
كم اهللا﴾ للعطف وإال لزم عطف اإلخبار على اإلنشاء كما    مهذا هو الظاهر أي فليست الواو يف ﴿ويعل       ] أو مستأنف  [:قوله  )٤(

ح به ابن هِ   صرش اجلُر لفظ اجلاللة يف  ام وكر وع وتربية املَمل الثالث إلدخال الر هابة وللتنبيه على استقالل كل منها مبعـىن 
  )كرخي. ( تعظيم لشأنه تعاىلنعام بالتعليم والثالثةَ على التقوى والثانيةَ وعد باإلوىل حثّياله فإن اُألعلى ِح

  )هابِش. (ن الراكب من مركوبهنهم من السفر بتمكّمتكّه ب ش، استعارة تبعية¼على½فيه إشارة إىل أن ] أي مسافرين [:قوله  )٥(
  ]علمية. [على حسب القراءة¼ فَِرهانٌ أو فرهن½إشارة إىل أن العبارة حبذف املعطوف ليترتب عليه اجلزاء وهو قوله ] تداينتم [:قوله  )٦(
ويصح أن يراد املصدر الذي هـو  ، ضة﴾أي على كل من القراءتني وهو مبعىن مرهون بدليل قوله ﴿مقبو     ] مجع رهن  [:قوله  )٧(

  )مجل. (العقد فيكون املراد مقبوضة متعلقاا
  ]علمية. [أشار به إىل تقدير هذا ليكون مجلة فيصح وقوعها جزاء] تستوثقون ا [:قوله  )٨(
 أجـاب بـأن   ،يسوغ أخـذه هوم اآلية أن الرهن يف احلضر ال به إىل جواب سؤال مقدر وهو أن مف       أشار  ]  السنةُ ِتنيب [:قوله  )٩(

السناجلواز يف احلَنِتة بي علمية. [رض[  
  املَـدين  الثـاين بعض الدائن فهو فاعـل الفعـل واملـراد مـن الـ      بعض األول أشار به إىل أن املراد من ال      ] ينِدالدائن املَ  [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [ فهو مفعول الفعل)يونداملَ(

  ك١٢. يشري إىل أنه ظرف مستقر صفة لفسوق?
 

  ك١٢ضمري واتقوا  من?
 

  أي يف ?
 

تب
الكا

ود 
 وج

 مع
ضر

احل
.  

  ك١٢.أي من السفر وعدم وجود الكاتب?
 

  ك١٢. أي فيما ذكر=
 

  ك١٢. وهوقول اجلمهور خالفا ملالك?
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ن ر   حقه فلم  ي ُفلي  ﴿)١(ع ْ َؤد الذي اؤتمن َ ِ ُْ ِ نَ   ٗمانت َا  ﴿)٢(ي﴾ أي املد َ َ َول   ﴿)٣(ينهَ﴾ د َ ْ َتق اهللاَ ِ ٗ رب   َوال ﴾ يف أدائه ﴿ َ  ُ تكتموا َ ُ ْ َ
َالش  َادة  ْومن  إلقامتها ﴿م﴾ إذا دعيت َ َ َكتم   يَ ْ ُ ِا فاْ ٗثم قلب     ن َ ُ ْ َِ رٌ ص بالذ ك﴾   ألنه حمل الشهادة وألنه إذا أثـم تبعـه غـريه )٤(خ

ُواهللا  عليه معاقبة اآلمثني ﴿)٥(فيعاقب ْ بما  عملوَ ُ َ َْ َ ْعليَن ِ ِ يء منه﴾٪۲۸۳ ﴿ٌمَ ٰي السمـِ فاَ   م ﴿)٦(ش﴾ ال خي  عليه  ِت وما فٰو  َ َ ي ـِ
َاال ِرضْ ْ تبدوِْنا َ وْؕ ُ ْ روا ا ُ ْفسكم ْ َا   َما  ﴿)٧(تظه﴾  ُ ِ زم عليه ﴿ُ وء وا ن ا لع﴾  لس ْو تخفوَا م ُ ْ ُ روه ﴿ ُہْ ْحاسبكمُي تس﴾  ُْ ِ  )٨(﴾ خيربكم َ
ِب  ﴿ وم القيامة ﴿ ُ اهللاِ َفي ي﴾  ْغِ َ ْ لمنْ َ ٓشا   ِ رة له ﴿ُءَ ْعذبَو ُ ملغف ﴾ ا ْ من  َ ٓشا   َ زم عطف   ُؕءَ ع﴾ تعذيبه والفعالن با جل

ع  ر رط وا فــواب ا ل لـش و ﴿أجـ ُواهللا فهـي  ٰ علــَ َي  ــل شــَ ْء قــديْيـُ  ِ َ زاؤكم ﴿﴾ ۲۸۴ ﴿ٌرٍ َمــن   جـ﴾ ومنـه حماســبتكم و  )٩(﴾ صــدقَ
ْالر سو﴿ ۤبما  ﴿)١٠(صحممد   اهللا عليه و سلم ﴾ُلُ َ ُِ ِزل اْن ا َ ْليِ ْ منِ َ ٖ رب ِ رآن ﴿   ن ا لق﴾  ْوالمؤمنو م ُ ِ ْ ُ ْ ﴾ ُ   ل  ﴿)١١(﴾ عطف عليه َنَ

                                                
نا اكتفاء بأمانته وسهولة األخذ منه وحتسينا للظن به وكذا يقال فيما إذا ائتمنـه فلـم   أي مل يؤخذ منه ره ] فلم يرن  [:قوله  )١(

  )مجل. (يشهد عليه ومل يكتب عليه فيقال فليؤد الذي ائتمن أمانته
ض ه عليـه وفـو  م توثق الدائن عليه فقـد ائتمنـ  دي أمينا لتعينه طريقا لإلعالم بالدين واإلقرار به لع  وإمنا مس ] ينِدأي املَ  [:قوله  )٢(

ِدي الدين أمانة الئتمان الدائن املَاألمر إىل أمانته ومسن عليهين عليه حيث مل يمجل. (ر(  
  ]علمية. [ ألنه صار ال يعلم إال منهأشار به إىل أن املراد من أمانته دينه ومسي أمانته] ينهد [:قوله  )٣(
  )مجل. (تمااحمل ِك¼ ألنه حمل الشهادة½ه وقوله  أن اإلمث يقوم بالشخص كلأي مع] خص بالذكر [:قوله  )٤(
  )مجل. (القلب معاقبة اآلمثني أي إمثه هو بإنكاره وإمث غريه من األعضاء من حيث أنه تسبب فيه] فيعاقَب [:قوله  )٥(
  ]علمية. [إشارة إىل أن يف اجلملة ديد للكامتني] ال خيفى عليه شيء منه [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ مبعىن الشروع¼دايةالِب½ مبعىن اإلظهار ال من ¼بداءاإل½ أشار به إىل أنه من ]تظهروا [:قوله  )٧(
جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال يف اإلخفاء ﴿حياسبكم به اهللا﴾ مع أن حديث النفس ال إمث فيه ما مل  ] خيربكم [:قوله  )٨(

ن املراد باحملاسبة جمرد اإلخبار به ال املُعاقبة عليه فهو للحديث املهشور فيه وألنه ال ميكن االحتراز عنه فأجاب بأ  ، يفعل
وعلى املؤاخذة يكون ذلك منسوخا ، تعاىل يخرب العباد مبا أَخفوا وأظهروا ليعلَموا إحاطة علمه مث يغفر ويعذب فضال وعدال

، اجلازم ال جمرد حديث النفس والوسوسةبقوله ﴿ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها﴾ أو املراد مبا أخفوه العزم القاطع واالعتقاد 
وحاصل صنيع املفسر أنه أجاب عن السؤال جبـوابني؛ األول مـا   ، وذكر احلساب حجة على منكره من املعتزلة والروافض     

  )مجل، كرخي. (ذكره هنا وهو أن املراد باحملاسبة جمرد اإلخبار والثاين أن ما هنا منسوخ كما سيذكره
  ]علمية. [ به إىل أن املراد باإلميان التصديق ال اإلقرار ألنه مشاهد لكل أحد ال حيتاج إىل إثباته من اهللا تعاىلأشار] صدق [:قوله  )٩(
  ]علمية. [قام للعهد بقرينة املَ¼الرسول½أشار به إىل أن الالم يف قوله ] حممد صلى اهللا عليه وسلم [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [ال االبتداءالعطف ،  ووجه الضعف أن أصل الواو،¼نه مبتدأإ½لبعض إشارة إىل ضعف ما قال ا] عطف عليه [:قوله  )١١(

  ك١٢. واستغىن بأمانته عن االران?
 

  من ?
ضاء 

األع
.

  ك١٢

  م١٢. أي يغفر ويعذب?
 

  ك١٢. البن عامر وعاصم على االستيناف?
 

 ع
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َمن باهللا ومل   ﴿)١( إليهن املضافععوض تنوينه  ََ ِ ِ ٖ كت َ ِ َ ٖ وك ب ِ ِ ُ ُ ع واإل َ ٖورسل  فراد ﴿جلم﴾ با ِ ُ ُ ون ﴿ َ و ل﴾  َ   ق ب َْال يق ُ  َ ُ َ  
ْحد منَا  ٍ ٖ رسل َ ِ ُ ض  ن  ببع﴾ فنؤ ود والنصارى ﴿)٢(م ض كما فعل ا ر  ليه و ْوقالو ببعنكف ُ َ َا سمعنا َ ْ ِ ول أي ما أ﴾ َ قبرنا به مساع  م
َطعنــاَا َو ﴿ ْ ــا و  ﴿)٣(﴾ نــسألك َ َغ انــ  ربن َ  َ َ َ َ ْ ْليــِا ُ ِ  المــص َْ َ ْ زلــت اآليــة﴾ ۲۸۵ ﴿ُ َ ع بالبعــث وملــا  ر ن﴾ ا  الــيت قبلهــا شــكا )٤(جــمل

وسة و ن ا ون  ساملؤ ل م ق عليهم املحاسبة بها فـ ل )٥(من ُ لف اهللاُ يَال ﴿: ش و ُ ِ  ْفسا اَ  ً َ وسـع  الَ َ ْ  قـدرا )٦(ي مـا تـسعهأ﴾  اُ
َل ﴿ ْا ما كسبت َ َ َ َ ن اخلَ وابه ﴿أ )٧(ريم﴾  ْوعَلي ثي  َ ْا ما  كتسبتَ َ ََ َ ْ ر َ ن ا لش ﴾   أحد بذنب أحد وال مبا  )٨(ي وزره وال يؤاخذأم

وست به نفسه)٩(لم يكسبه وا ﴿،)١٠(س مما و و ل  َربنا ال ق َ ۤ تؤاخذناَ  َ ْ ِ َ   .....................................﴾ بالعقاب   ُ
                                                

 راجعـا إىل الرسـول واملـؤمنني    ¼كـل ½أي فيكون الضمري الذي ناب عنه التنوين يف    ] ن املضاف إليه  ض ع وتنوينه عِ  [:قوله  )١(
 منـهم مـن غـري     فرٍدملراد بيان إميان كل فرٍد اما أنّمع رجوعه إىل كل املؤمنني ِل¼ آمن½ وتوحيد الضمري يف  كلهم آمن : أي

  )كرخي. (اعتبار االجتماع
 إىل أن املـراد نفـي الفـرق يف التـصديق والتكـذيب ال يف          أشار به إىل بيان تصوير املنفي إمياءً      ] إخل... من ببعض ؤفن [:قوله  )٢(

علمية. [جاتالفضل والدر[  
م صـحة املعـىن بـل مفعـول      لعد¼أطعنا½ ال باملذكور وهو     فعل حمذوف منصوب ب ¼ غفران½ه إىل أن    أشار ب ] نسألك [:قوله  )٣(

  ]علمية. [¼أمرك½ حمذوف وهو ¼أطعنا½
إخل﴾ وقولـه  ... إخل﴾ قبلها أي قبل آيـة ﴿آمـن الرسـول   ... وهي قوله ﴿وإن تبدوا ما يف أنفسكم    ] وملا نزلت اآلية   [:قوله  )٤(

      فرتل ﴿ال يكلف اهللا﴾ أي نزل مما يف أنفسهم  نا لِ بيواطر ال سع وهو العزم فقط فمـا عـداه مـن اخلَـ    وقاصرا له على ما يف الو
مإخل﴾ وذلـك ألن الرافـع للحـرج يف اآليـة الـسابقة هـو قولـه        ... بة به وهذا أحسن من قول غريه فرتل ﴿آمن الرسـول        حاس

إىل آخرها نزلـت قبـل   إخل﴾ وليس آلية ﴿آمن الرسول﴾ دخل يف ذلك وهذا ال ينايف أن ﴿آمن الرسول﴾           ... ﴿اليكلف اهللا 
  )مجل. (إخل﴾... قوله ﴿ال يكلف اهللا

ه علـى صـنيعه   أي من املؤاخذة ا كما يقتضيه قوله ﴿حياسبكم به اهللا﴾ وقد عرفت أن هذا ال يتوج    ] من الوسوسة  [:قوله  )٥(
مجل(.  لو أبقاه على إطالقه كما عرفته سابقا فليتأملحيث محل ما يف النفس على خصوص العزم وإمنا يتم(  

  ]علمية. [ة ألن السعة غري واجبةع ال من السمن الوسع مبعىن الطاقة¼ وسعها½ إىل أنّ إشارة] هعسما ت [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ة على النفعأشار به إىل ما هو مدلول الالم الدالّ] من اخلري [:قوله  )٧(
  ]علمية. [ وارورارأشار به إىل ما هو املفهوم من تقدمي اجل] ال يؤاخذ [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إىل ما هو املفهوم من لفظ االكتساب] به يكِسال مبامل [:قوله  )٩(
ه هنا مراتب القصد األربعة ما عدا العزم وهي اهلاجس واخلـاطر  سوست به نفساملراد مبا و  ] ه به نفس  تسسومما و  [:قوله  )١٠(

Å 
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ْ  س ِْنا ﴿ ِ ۤنا  َو اَا  َ ْخطاْ َ ن عمد كما آخذ)١( ﴾َناْ واب ال  ركنا ا ع  لص ع اهللا ذلـكت ن قبلنا وقد ر فـت به  ن هـذه األمـة كمـا )٢(م عـ 
َربنا وال راف بنعمة اهللا ﴿ـعتورد يف احلديث فسؤاله ا َ َ ْ تحمل عَل َ  َ ْ ِ ْ ۤنا َ را يثقل علينا محله ﴿ًْ ا ِا َ ٗكما حملت  م﴾ أ َ ْ َ ََ يْ ع َ  الذَ ِ ْ منَ  ِ  َن

َقبلنا ِ ْ راأ﴾  َ وبة وإ س يف ا ن قتل ا رائيل  خي بين إ لت لنف م ع النجاسةس و رض  زكاة و ع املال يف ا ضج ر مب ق َربنا وال  ﴿.ل َ َ َ تحملنا َ  ْ  َ ُ
َما ال َ طاقةَ وة ﴿ ََ ٖلنا ب  ق﴾  ِ َ ن التكاليف والبالء ﴿َ َ  واعف عنام﴾  ُ ْ وبنا م﴾ ا َ َٝ واغِ  لناٝ﴿)٣(نح ذ َ ْ ْ َ وارحمناَٝ ْ َ ْ رمحة زيادة  َ ل﴾ يف ا

رة ملغف  ا ٰت مولْنَا ﴿ )٤(ع َْ ورنا ﴿﴾ سيدنا وَنا  َ مويل أ ْفا  مت ٰ نا ع َ  القوم ا كَ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ يِْ ُ بإقامة احلجة والغلبـة يف  ﴾﴾٪۲۸۶ ﴿َنِ
وىل ن شأن ا ملقتاهلم فإن  واليه   األعداء)٥(م ر  ع أن  م زلت هذه اآلية½ ويف احلديث ،ينص رأها   اهللا )٦(نملا  ص  فق

  .¼ كل كلمة قد فعلتله عقبعليه و سلم قيل 

                                                
مجل. (وحديث النفس واهلم(  

ز عنـهما يف اجلملـة ولـوال    أ خالفا للمعتزلة إلمكان التحرطَ هذا على جواز املؤاخذة يف النسيان واخلَ  دلّ] أو أخطأنا [ :قوله  )١(
ما مل يكن للسؤال معىن مدارك. (جواز املؤاخذة.(  

ا  إذا كـان مرفوعـا عنـ    حاصـله أنـه  ؛أ والنسيان وهذا إشارة إىل إيـراد طَأي املؤاخذة باخلَ ] إخل... وقد رفع اهللا ذلك    [:قوله  )٢(
أي ¼ فـسؤاله اعتـراف بنعمـة اهللا   ½مبقتضى احلديث الشريف فيكون طلب رفعه طلبا لتحصيل احلاصل وقد أجاب عنه بقوله    

وأمـا بنعمـة ربـك    ﴿ ث ا علـى حـد   ذه النعمة أي إظهارها والتحد    واالعتراف ه اإلقرار فالقصد من سؤال هذا الرفع وطلبِ     
مجل]. (الضحى[ث﴾فحد(  

 الـذنوب كنايـة عـن التجـاوز وتـرك       وحمو،هتح إذا م¼رثَ اَأل الريحفِتع½أشار به إىل أن العفو هاهنا من   ] نا ذنوب محأُ [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ب بسببهمواخذة املذِن

م يف الـدنيا  عالـنِ ر الـذنوب وإيـصال   فْـ غَحسان وهي تشمل املغفرة الـيت هـي   أي ألن الرمحة اإل ] زيادة على املغفرة   [:قوله  )٤(
  )ملج. (رةواآلِخ

ب من اتـصافه بكونـه   بأشار ذا إىل تقدير السببية املستفادة من الفاء أي أن طلب النصرة يتس]  من شأن املوىل   فإنّ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [موالنا

ل اهللا أي قال اهللا تعاىل بن ِقأي ِم¼ هقيل ل½ وقوله ،ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها﴾ إىل آخر السورة       ﴿هلا  أو] هذه اآلية  [:قوله  )٦(
 ِقله عب     كل كلمة من كلمات الد وات وهي سبع  ع ،رنا على القوم الكـافرين﴾ فيكـون   أوهلا ﴿ال تؤاخذنا﴾ وآخرها ﴿فانص
  )مجل. (كك ومطلوب دعاَءبتج واملراد به قد أَ،اتوقع سبع مر¼ قد فعلت½قوله 

  ك١٢. بعد الرفع?
 
  ك١٢. أو ما أصام من الشدائد واحملن?

 
  ب١٢. ةومخسني صلوة يف اليوم والليل?
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ران عمورة آل    آية  مائتا هي مدنية و س
ر حبسم اهللا ا رحيمـمـل   لن ا

راده بذلكأ اهللا )١(﴾﴾۱﴿ٓال   ﴿ َاهللا  ال الـ   اال  ـو ۙ الحـ ﴿.)٢(مبعلم  َْ َ ُ  ِ ِٰ ۤ َ ْي القيـوـُ  َ ْ َ نـزل عَليـ  ﴾۲ؕ﴿ُم  ْ َ َ َا ِكتـب   ﴿)٣(﴾ يـا حممـدَ  ٰ ْ ﴾
رآن َ بـالحقبـسا ﴿لت م)٤(لقـا ْ ِمـصدًقا لمـا بــ ْ  يديـ اره ﴿ بالــصدق يف أخبـ)٥(﴾ِ ْ ََ َ َ َ   َ ن الكتـبُ َوانـزل التور ــة  ﴿)٦(مــ﴾ قبلـه  ٰ ْ  َ ََ ْ َ
﴿ۙ َواالنجيل  ْ ِ ْ ِ ْ من قبل۳َ  ﴾ُ ْ َْ ً دي ﴿)٧(قبل ت يلهي أ﴾ ِ ىن)٨(﴾ حالُ ن الضاللة ﴿َي هادمبع  ِللناس  مني  ن تبعهما    وعرب )٩(مم﴾ 
زل ½ـفيهما ب رآن بـ¼نأ ر¼نـزل½ ـلقـ ويف ا ي  للتك ا زال دفعـة واحـدة خبالفـه ﴿ريملقتـض َوانـزل ال قـاننـالمـا أ َ ْ ُ ْ َْ َ ىن ََ مبعـ﴾ 

                                                
ثالثـة منـهم   ، فـيهم أربعـة عـشر مـن أشـرافهم     ، نزلت هذه اآليات يف وفِْد نجـرانَ وكـانوا سـتني راكبـا        ] إخل... أمل [:قوله  )١(

 فتكلّم منهم أولئـك الثالثـةُ   فقِدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، أحدهم أمريهم وثانيهم وزيرهم وثالثهم ِحربهم     ، أكابرهم
وتـارة  ¼ هو ابـن اهللا إذ مل يكـن لـه أب   ½وتارة ¼ عيسى هو اهللا ألنه كان حييي املوتى    ½فقالوا تارة   ، معه صلى اهللا عليه وسلم    

½        وقلت ستم ألـ ½فقال هلم النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   ، ¼إنه ثالثُ ثالثة لقوله تعاىل ﴿فعلنا وقلنا﴾ ولو كان واحدا لقال فعلت
قالوا بلى وكرر عليهم أدلة كثرية وهم يقولـون بلـى   ، ¼تعلمون أن ربنا حي ال ميوت وأن عيسى عليه الصالة والسالم ميوت          

 إال اجلُحود فأنزل اهللا تعاىل من أول الـسورة إىل  امث قال فكيف يكون عيسى عليه الصالة والسالم كما زعمتم فسكتوا وأبو         
  )أبو السعود. (ا احتج به النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهمنيٍف ومثانني آية تقريرا مل

أشار ذا إىل أرجح األقـوال يف هـذه األحـرف الـيت ابتـدأ ـا تلـك الـسور وهـو أـا مـن                  ]  مبراده بذلك  اهللا أعلم [: قوله  )٢(
  ]ةعلمي. [املتشاِبه جرياً على مذهب السلَف القائلني باختصاص اهللا تعاىل بعلم املراد منه

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املخاطَب بقرينة املَقام ]يا حممد[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ن بقرينة املَقامآأشار به إىل أن املراد من الكتب هاهنا القر ]نآالقر[: قوله  )٤(
  )كرخي. (من ﴿الكتاب﴾أشار به إىل أن قوله ﴿باحلق﴾ متعلِّق مبحذوف فيكون يف حمل نصب على احلال ] متلبسا باحلق [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان املوصول ]من الكتب[: قوله  )٦(
  ]علمية. [ال رفعه¼ قبل½مبين لقطعه عن اإلضافة فال يرد أن حرف اجلر يقتضي جر ¼ قبل½إشارة إىل أن  ]قبل ترتيله[: قوله  )٧(
كمـا أشـار إىل ذلـك يف التقريـر ويـصح كونـه مفعـوال لـه         أي من ﴿التوراة واإلجنيل﴾ ومل يـثن ألنـه مـصدر     ] حال [:قوله  )٨(

  )كرخي. (والعامل فيه﴿أنزل﴾ أي أنزل هذين الكتابني ألجل هداية الناس ما
بيان للناس أي كلف وعمل ما فهذا ختصيص للناس فاملراد م من عمل بالتوراة واإلجنيل وهم بنو           ] ممن تبعهما  [:قوله  )٩(

يث يشتمل هذه األمة وإن مل نكن متعبدين أي مكلفني ومأمورين بشرع من قَبلنا ألن فيهما مـا       إسرائيل وحيتمل أنه عام حب    
  )كرخي. (يفيد التوحيد وصفات الباري والبشارة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ك١٢.يشري إىل أن الالم فيه للجنس? 
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ر الثالثـة لـيعم مـا عـداها)١(الكتب ره بعد ذ ق والباطل وذ ك الفارقة بني ا ك ِان الـذ كـ وا بايـِت اهللا ﴿)٢(حل  ٰ ٰ ِ ْ ُ َ ََ ْين ِ رآن ِ  لقـ﴾ ا
ٌل م عذاب شديدوغريه ﴿ ْ ِ َ ٌ َ َ ُْ ٌؕ واهللا عزيز َ َْ ِ َ رهُ م﴾ غالب   أ ن إجناز وعده)٣(ع يء  م فال مينعه  ٍذوانتقـام  ووعيده ﴿)٤(ش َُ ِ ْ ﴿۴ ﴾ ﴾

ن عصاه ال يقدر   مثلها أحد ﴿ عوبة شديدة  مم َان اهللا  ال يخ   عَلي  شعق ِ ْ َ ٰ  ْ ََ َ ٌيءـِ ن ﴿ْ ِ االرضِ   ئ﴾ كا ْ َ ِوال ف)٥( ْ َ ؕ﴿ـَ السماء ِي  ٓ َ  ۵ ﴾ ﴾
ع يف العالم ي)٦(يقلعلمه مبا  ز ي و ئن  ج كل ر)٧(م س)٨(ك وخصهما بالذ ِ و الذي ُ صو ركم    االرحام  يتجاوزمها ﴿ال حل ألن ا َْ ْ َْ ِِ ْ َُ ُ  َ ُ

ُكيف  شاء ٓ َ َ َ ْ واد وغري ذلك ﴿َ وثة وبياض و ورة وأ ن ذ س﴾  ن ك ُال ال   اال  و العزيز  م ْ ِٰ َ ْ َ ُ  ِ َِ ۤ ُالحِكيم ﴾ يف ملكه ﴿َ ْ َ َ و  ﴾ يف صنعه ﴿﴾ ۶﴿ ْ ُ
زل عَلي  ا كِتب  َالذي  َٰ َْ ْ َ َ  ِ ُمن )٩(  ْ ٌ  يت محكمتِ ٌٰ َ ْ ِ ن  اُم ا كِتب ﴾ واضحات الداللة ﴿ٰ  ٰ ْ   .. املعتمد عليه يف األحكام)١٠(﴾ أصلهُ 

                                                
ه الـدفع أن املـراد   ن فيلزم بذكره التكرار ووجـ آأشار به إىل دفع ما يقال إن الفرقان اسم للقر         ]إخل... مبعىن الكُتب [: قوله  )١(

  ]علمية. [بالفرقان معىن لُغوي ال اصطالحي فتأمل
فيكـون مـن   ¼ وأنزل سـائر مـا يفـرق بـني احلـق والباطـل      ½أي من بِقية الكتب املرتلة أي فكأنه قال         ] ليعم ما عداها   [:قوله  )٢(

عطْف العامكرخي. (املذكور أوال مبزيد شرف حيث ذكر أوال الكتب الثالثة مث عم الكُتب كلها ليختص  على اخلاص(  
  ]علمية. [ن العزيزفسره به ألنه من شأ ]إخل... غالب على أمره[: قوله  )٣(
  ]علمية. [فيه إشارة إىل ربطه مبا سبق ]إخل... من إجناز وعده[: قوله  )٤(
مـه املـستفاد مـن وقوعـه يف     دة لعمو متعلق مبحذوف على أنه صفة لشيء مؤكِّـ أشار إىل أن اجلار] كائن يف األرض   [:قوله  )٥(

  )كرخي. (سياق النفي أي ال خيفى عليه شيء ما
أي ألمـا  ¼ إخل... سألن احلِـ ½ واعتذر عن ختصيصهما بالذكر بقوله  ¼األرض والسماء ½ـ  تفسري للمراد ب  ] يف العالَم  [:قوله  )٦(

  )مجل. (هحمسوسان دون غريمها فال يناسب التصريح بذكر غريمها يف االستدالل لعدم إحساس
ألنـه يف احلقيقـة نفـي    ¼ إنه تعاىل ال يعلم اجلزئيات إال بوجه كلي½فيه رد على احلكماء يف قوهلم      ] من كلي وجزئي   [:قوله  )٧(

كرخي. (ر يف حملهللعلم باجلزئي كما هو مقر(  
 أنه تعـاىل عـامل بكـل     ما معيقال إنه يفهم منه أن علمه تعاىل خيتص   أشار به إىل دفع ما     ]إخل... وخصهما بالذكر [: قوله  )٨(

  ]علمية. [شيء سواء كان يف األرض والسماء أو ال
إن عيسى ½قيل سبب نزوهلا أن وفد نجرانَ قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم ألست تقول ] هو الذي أنزل عليك [:قوله  )٩(

واملعىن أن اهللا تعاىل أنزل القرآن ، فرتلت اآلية¼  ابن اهللاحسبنا أي يكفينا ذلك يف كونه½فقالوا ¼ نعم½فقال ¼ روح اهللا وكلمته 
من املتشابه الذي ال يعرفون معناه وال يفهمون تأويله بل معـىن ذلـك أنـه    ¼ روح اهللا وكلمته½وقوله  ، منه حمكم ومنه متشابه   

  )صاوي. ( تعاىل بالنبوة والرسالةفهو عبد من مجلة العباد ميزه اهللا، فكان¼ كن½روح اهللا أي نوره وكلمته مبعىن أنه قال له 
خبار باملفرد عن اجلمع ألن األصل يـصدق باملتعـدد وأجيـب أيـضا بأنـه عـرب       إمنا فسر األم بذلك لصحة اإل  ] أصله[: قوله  )١٠(
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ُواُ  ﴿ َ ٌمتشب تَ ٰ ِ ٰ َ ور وجعله كله حمكما)٢(ال تفهم معانيها )١(﴾ُ ﴾ )٣(لس كأوائل ا وله ﴿أحكمت س مبعىنق يف  لـي أنه 
وله ﴿ متشابها﴾،فيه عيب ن والصدق ﴿مبعىن ق ومتشابها يف  ٌفاما الذ    قلوب م زيغ  حلس أنه يشبه بعضه بعضا يف ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ يَن ِ   َ َ ﴾

ق ن ا حلميل  ٓف  بعون ما  شاب  من  ابتغا﴿ )٤(ع ََ ِْ َْ ُ َ َِ َ َ َُ ْ ِ ِالف نة ﴿)٥(﴾ طلبَءَ  َ ْ س ﴿ِْ وعهم يف الشبهات وا و للب﴾ جلهاهلم  ق َوابتغاء  ب ٓ َ ِ ْ َ
ٖتاويل  ِ ْ ِ َوم  ﴿)٦(﴾ تفسريهَْ تاويَل َا  َ ْ عَلم  ِ َْ ُ ُاال اهللاۘ﴾ تفسريه ﴿ْ َوالرسُخون   ﴿)٧(﴾ وحدهِ  ْ ِ ون ﴿َ  ون ا ملتمكن﴾ الثا ي ـِ فبت

                                                
  ]علمية. [ر أظهرسلكه املفس  وما﴾آيةً وأُمه مريم ابن وجعلْنا﴿ية واحدة على حد آباملفرد إشارة إىل أن اموع مبرتلة 

ص  واألول هـو ،اعلم أن اللفظ إما أن ال حيتمل غـري معـىن واحـد أو حيتمـل           ]  [:قوله  )١(  كقولـه ﴿وإهلكـم إلـه    لـنا
 كقولـه تعـاىل   َاملجمـلواألول هـو  ، يـه أو مدلوالتـه متـساوية أو ال    والثاين إما أن تكـون داللتـه علـى مدلولَ         ] البقرة[واحد﴾

روأما الثاين فهو بالنسبة إىل الراجح ] البقرة[ثالثة قروء﴾ ﴿ كم مـن النـساء﴾   كقوله تعاىل ﴿وال تنكحوا مـا نكـح آبـاؤ    هظـا
 والـنص والظـاهر كالمهـا حمكـم وامـل      .]الفـتح [ كقولـه تعـاىل ﴿يـد اهللا فـوق أيـديهم﴾     ّمؤولوبالنسبة إىل املرجوح  

ه الزيـادة يف اإلعجـاز عـن    وحكمة اإلتيـان باملتـشابِ   .]البقرة[ اهللا﴾ هج و مثَا فَ ولُّوا ت منيأَفَ﴿واملؤول متشابه وهو كقوله تعاىل      
زوا عـن فهـم معنـاه     عجـ ه واملتـشابِ ،زوا عن اإلتيان بلفظ مثل ألفاظهجتيان مبثله فإن احملكم وإن فهموا معناه إال أم ع        اإل

 ـ   تقاد حقّه اإلميان به واع وأيضا فائدة إنزال املتشاِب،زوا عن اإلتيان مبثله   كما عجية ما أراد اهللا به ومعرفة قـصور أفهـام البر ش
  )روح البيان، مدارك، صاوي. (عن الوقوف على ما مل جيعل هلم إليه سبيال

ز واملـراد أـا ال تفهـم بـسهولة     جوأشار بذلك إىل أن التشابه من صفات املعىن فوصف اللفظ به ت  ] ال تفهم معانيها   [:قوله  )٢(
  )مجل. (لوا تأويال صحيحاد تأمل كما هو مذهب اخللف فإم يؤووإن كانت تفهم مبزي

صورة السؤال قد جعل هنا حمكمـا ومتـشاا وجعلـه يف موضـع آخـر            ، إشارة لسؤال وجواب  ] وجعله كله حمكما   [:قوله  )٣(
  )ازنخ،مجل. (واجلواب ظاهر من كالمه، كله حمكما ويف موضع آخر كله متشاا فكيف اجلمع بني هذه اآليات

  ]علمية. [أشار به إىل بيان املعىن اللغوي ]ميل عن احلق[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل أن االبتغاء مبعىن الطلب ونصبه على املفعول له ]طلب[: قوله  )٥(
اء تأويلـه دون نفـس   باع بابتغأشار به إىل أن التأويل والتفسري مبعىن واحد وهذا هو املراد هنا ويف تعليل االت        ] تفسريه [:قوله  )٦(

 التأويل عن الوصف بالصحة أو احلقيقة إيذان بأم ليـسوا مـن أهـل التأويـل يف شـيء وأن مـا يبتغونـه لـيس                  تأويله وجتريدِ 
  )كرخي. (بتأويل أصال ألنه تأويل غري صحيح فيعذر صاحبه

ف لَـ قف على قوله ﴿إال اهللا﴾ وأمـا طريقـة اخلَ  ف واختارها املفسر لكوا أسلم فالو   لَهذه طريقة الس  ] إال اهللا وحده   [:قوله  )٧(
ف لَـ  اخلَ طريقـةَ على لفظ اجلاللة قـال بعـضهم ويؤيـد    معطوف   ¼الراسخون½ـ   ف .﴾أوىل األلباب ﴿فهي أحكم فالوقف على     

  )صاوي، مدارك. (كر إال أولوا األلباب﴾ه تعاىل بعد ذلك ﴿وما يذّقولُ

  ك١٢.أي القرآن?   ص١٢.أي بعضها? 

  ك١٢.بفتح الالم اخللط?  ك١٢.متعلق باالبتغاء?
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ِالِعلم ْ ٖ قولون  منا ب   خربه ﴿)١(﴾ مبتدأْ ِ  َ َ ْ ُْ ُ ن عند اهللا وال نعلم معناه ﴿أ﴾ َ نُ   ل مي باملتشابه أنه   واملتشابه )٢( املحكم م﴾ 
َِ من عِند رب﴿ ْ ْ ُنا  وما يـذ     َ َ َ ُاال اُولـوا اعظ ﴿ّي يـتأ )٣(بإدغـام التـاء يف األصـل يف الـذال﴾ َ ۤ ِاللبـاب ﴿ِ  َ ْ َ ول﴾۷ْ  )٤(لعقـ﴾ أصـحاب ا

ون أيضا و لو ن يتبعه )٥(يق تزغْ قلوبنا﴿: م إذا رأوا  َربنا ال  ََ ْ ُ  ُ ِ ُ َ قَ ن ا حل﴾ متلها  ق بنا كما أزغت)٦(ع َ بابتغاء تأويله الذي ال   يلي
َ عد  اذْ  دي ناك ﴿قلوب أولئ َ ْ َ ََ َِ َو ب لنا من لدن ﴾ أرشدتنا إليه ﴿ْ َْ ُ  ْ ِ َ َ ْ ن عندك ﴿َ ًرحمة  م﴾  َ ْ ُان  انت الو اب  ﴿)٧(﴾ تثبيتاَ  َ ْ َ ْ َ َ  ِ 

ِربنا ان  جامع الناس ﴿)٨(﴾ يا﴾۸﴿ َ ُ  ِ َِ َ  ۤ ٍليوم  ﴾ جتمعهم ﴿َ ْ َ ومأ﴾ ِ َال ريـب  ﴿)٩(يـي يف  ْ َ ِفيـ  ﴿)١٠(﴾ شـك  ْ وم القيامـِ و  يـ﴾  ة هـ
﴿ كمــا وعــدت بــذلك ﴿)١١(فتجــازيهم بأعمــاهلم َان اهللا  ال يخلــف الميعــا َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ وعــده بالبعــث﴾۹ِ  ن )١٢(م﴾  عــ فيــه التفــات 

ن الـدعاء بـذلك بيـان أن مه رض  ن كالمه تعاىل وا ون  َّاخلطاب وحيتمل أن  مـ لغـ م رة ولـذلك يك ر اآل خـهـم أ مـ
وابها وا  وا الثبات   اهلداية لينا ثسأ ل ع ي اهللا عنها قالت  روى الشيخ،ل ن عائشة ر ضان  ول اهللا   اهللا عليه ½: ع صتال ر س
                                                

  ]علمية. [استينافا موضحا حلال الراسخني ووجه الرد ظاهر¼ يقولون½:  معطوفا وجعل قولهأشار به إىل رد على من جعله ]مبتدأ[: قوله  )١(
  ]علمية. [ض عن املضاف إليهوِع¼ كل½أشار به إىل أن تنوين  ]من احملكم[: قوله  )٢(
  ]علمية. [¼ريتذكّ½أشار به إىل أن أصله  ]بإدغام التاء يف األصل يف الذال[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من اللُّب هاهنا العقل ألنه أشرف ما يف اإلنسان وبه يتميز عن البهائم ] العقولأصحاب[: قوله  )٤(
م مطابقتـه  ر فـال يـرد عـد   قـول لقـوهلم املقـد    اآلية﴾ م ....تِزغْ لَا ربناأشار به إىل أن قوله ﴿      ]إخل... ويقولون أيضا [: قوله  )٥(

  ]علمية. [﴾ فتاملالْأَلْباِب اأُولُو ِإلَّا ريذَّكَّ ومالقوله ﴿
الن ففيه رد على املعتزلة فإم جيعلون مبعىن التبتلنا بباليا تزيغ   يفيه إشارة إىل أن اإلزاغة مبعىن املَ       ]ها عن احلق  لِْمت[: قوله  )٦(

علمية. [حال على اهللا تعاىل عندهم ألنه قبيحفيها قلوبنا ألن اإلزاغة م[  
  ]علمية. [ر أو الغفرانطَر باملَفسوأما يف غري هذا املوضع فقد ، نافسر الرمحة هنا بذلك ألنه املراد ه ]تثبيتا[: قوله  )٧(
  ]علمية. [ره املفسر إشارة إىل أنه دعاءقد ]يا[: قوله  )٨(
 إن الـالم مبعناهـا  قيـل    ضـعف مـا   ألن اجلمع للجزاء ال لليوم وفيه إشارة إىل¼يف½ أشار به إىل أن الالم مبعىن   ]يف يوم [: قوله  )٩(

  ]علمية. [ واملضاف حمذوف أي  جلزاء اليوم ألن احلذف خالف الظاهرنفسها
  ]علمية. [أشار به إىل إرادة الشك من الريب ]شك[: قوله  )١٠(
كمـا وعـدت   ½اء وقوله إشارة إىل ما هو املطلوب هلم ذا الكالم فكأم قالوا فجاِزنا فيه أحسن اجلز        ] فتجازيهم بأعماهلم  [:قوله  )١١(

  )مجل. (أي يف آيات أخر وعبر بوعد الذي هو للخري إشارة أىل أن مطلوم طلب الثواب ال مطلق اجلزاء الصادق بالعقاب¼ بذلك
فيه إشارة إىل أن املراد بـه نفـي اخلـالف يف املوعـد بالبعـث ال املوعـد بعـذاب العاصـي ففيـه رد              ] بالبعث هموعد[: قوله  )١٢(

  ]علمية. [ فافهم،يةاق ذه اآللوعيدية القائلني بالقطع بوقوع وعيد الفسالستدالل ا

  ك١٢.يف قوله إنك جامع الناس ?

  ١٢.إىل الغيبة يف قوله إن اهللا الخيلف امليعاد=

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن
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زل عليك منه هذه اآليةو سلم  و الذي أ ن﴿ رها وقال ه ون : خ﴾ إىل آ ن  يتبعـ فإذا رأيت الذ ي
ى اهللا فاحذروهم ما تشابه منه  ن  مسفأولئك الذ ري أنـ¼ي و  اال ن أيب  شـع وروى الطرباين يف الكبري  مـ ي عـ ع ا لنبـه  مسـ
ول ص  اهللا  ح هلـم الكتـاب½: يقعليه و سلم  ر منهـا أن  يفـت ما أخاف   أميت إال ثالث خـالل وذ كـ ن )١(ع م فيأخـذه املـؤ

ر ن عنـد ربنـا ومـا يـذ منـا بـه كـل  ون و ون يف العلم  ر س يعلم تأويله إال اهللا وا كي تأويله و مـ ل يق سخ ل لي وا يبتغ لـ إال أو
ِذ ك وا لن  غنِ  ان ال ﴿ .  احلديث ¼األلباب  ْ َ َُ ْين َ ْْ ُ َ ع ﴿َي ـِ ِعن م اموال م وال اوالد م مـن اهللا  ف﴾ تد َ  ْ ْ ُْ ُ َ َْ َ َۤ َ ُ ْ ُ َُ َ ًشـيئا  ﴿)٢(ي عذابـهأ﴾ ْ ْ َ ؕ

ُ واُول    م وقود النارِ َْ ُ َ َْ ُ وقد به﴾۱۰﴿ۙ ِ واو ما  ح ا ت﴾  ل ِ كداب  ﴿)٣( دأبهم،بفت ْ َ َ ل  عون  ﴾ كعادة ﴿َ ْ َ ْ ِ َوالذ من ق ِ ِْ ِ ْيَن ْبل مَ  ِْ ن األمم ِ م ﴾ 
ود ﴿ ُكذبوامثكعاد و ُفاخذ م اهللا  )٤(َ  ُ ُ ََ َ ْبذنوب م ﴾ أهلكهم ﴿َ ِ ِ ِْ ُ رة ملا قبلها)٥( ﴾ واجلملةُ ِواهللا شديد العِقاب ﴿  ﴿ مفس  َ َْ ُ ْ ِ ُ َ۱۱﴾﴾ 

ل ملا ر)٦(ن وا ال  ن بدر فقا رجعه  ود باإلسالم بعد  ي   اهللا عليه و سلم ا ر ا يغ أ ل م م ليه ص لنب ن م را  مـنك أن قتلت  نفـ
                                                

أي يقـرأ فيـه فيـسمعوه وهـذه اخللـة الثانيـة يف احلـديث وحـذف األوىل والثالثـة منـه ونـص            ] أن يفتح هلم الكتاب   [:قوله  )١(
 رضي اهللا عنه أنـه مسـع رسـول اهللا     للمؤلف وأخرج الطرباين عن أيب مالك األشعري "الدر املنثور "احلديث بتمامه كما يف     

 هلم املال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح هلم الكتاب  أن يكثر؛صلى اهللا عليه وسلم يقول ال أخاف على أميت إال ثالث خالل         
ال أولـوا  يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إ     فيأخذه املؤمن يبتغي تأويله وما      

  )مجل. ( عنهاد علمهم فيضيعوه وال يسألوندوأن يز، األلباب
أشار به إىل أن ﴿من اهللا﴾ يف موضع نصب و﴿شيئا﴾ على هذا يف موضع املـصدر أو مفعـول مطلـق أي        ] أي عذابه  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (شيئا من اإلغناء و﴿من﴾ البتداء الغاية جمازا
 هـم ﴿ :كمـا قيـل وال بقولـه   ﴾ خلإ ...تغِنـي  لَن ﴿:صل بقولهيناف خرب مبتدأ حمذوف ال يتستاإشارة إىل أنه     ]مأد[: قوله  )٣(

قُوداِر وعلمية. [خيفى ف كما القيل أيضا ألنه حيتاج إىل تكلّ كما﴾ الن[  
ى عادة العـرب يف  ناً جريا علقال هنا ويف موضع من األنفال ﴿كذبوا﴾ ويف موضع آخر ﴿كفروا﴾ تفن        ] كذبوا  [:قوله  )٤(

كرخي. (نهم يف الكالمتفن(  
أي مجلة ﴿كذبوا بآياتنا﴾ مفسرة ملا قبلها أي من قوله ﴿كدأب آل فرعون﴾ واملعطوف عليه الذي هو             ] واجلملة [:قوله  )٥(

 فأجيـب بـأم كـذبوا بآياتنـا     ،ن قبلـهم ذلـك   بآل فرعون ومـ  أي م فعل م  وكأا جواب سؤال مقدر وهو لِ     ، يف حمل جر  
 فإن أريد ا تكذيبها باآليات فالباء للسببية جيء ا تأكيدا ملا تفيـده الفـاء مـن سـببية مـا قبلـها ملـا                .أخذهم اهللا بذنوم  ف

 أي فأخذهم ملتبسني بذنوم غري ىخرء ا للداللة على أن هلم ذنوبا أ   بعدها وإن أريد ا سائر ذنوم فالباء للمالبسة جي        
  )كرخي]. (التوبة[وتزهق أنفسهم وهم كافرون﴾﴿تعاىل تائبني عنها كما يف قوله 

  ]علمية. [تية على وفق عادتهية اآلأشار به إىل بيان سبب نزول اآل ]إخل... ونزل[: قوله  )٦(
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ش أغمارا ير ون القتال )١(ق ر ف ال  ْقل  ﴿: يع ْللذ ك وا  ﴾ يا حممد ﴿ُ ُ َ ََ ْين ِ ود ﴿   ن ا ليه﴾  َستغَلبون  م ْ ُ ْ ُ ﴾ بالتاء والياء يف الدنيا َ
ع ذلك ﴿ زية وقد و رب ا ر و قبالقتل واأل جل ض َوتح ون  س ْ ُْ َ ُ وجهنيَ رة ﴿)٢(ل﴾ با َا   ج نم خ يف اآل  َ َ ٰ ِو َوبئس  ا ﴿خل ﴾ فتد ْ ِ َ

ُالم اد ﴿ َ ِ ي ﴿﴾۱۲ْ راش  ه﴾ ا َقد  ان َ كم  يٌة  لف ْ ُ َ َ ْ ر الفعلَ ِ    فئت ْ  للفصل ﴿ )٣(ك﴾ عربة وذ ََ ِ ْ رقتنيِ َالتقتا  ﴿)٤(ف﴾  ََ وم بدر ْ ي ﴾ 
ُفئٌة  قاتل  للقتـال ﴿ ِ َِ ُ ِ سـ يل اهللا ْيـِفـَ ِ ْ ِ ر ،)٥(ي طاعتـهأ﴾ َ وا ثالمثائـة وثالثـة  ي وأصـحابه وكـا عـش وهـم ا ن رجـال معهـم لنبـ

وف ســيرســان وســت أدرع ومثانيــة  رهم رجالــة ﴿،ف ٌواُ ي  ــا ة  كثــ وأ َ ِ َ ٰ ْ ْيــرون م )٦(َ ُ َ ْ َ ْمثَلــي م  ي الكفــار ﴿أ )٧(﴾  ِْ ْ ي أ﴾  

                                                
ال يعرفـون  ½ بضم الغني وسكون امليم وهو من الرجـال الغافـل الـذي ال يـدري األمـور فقولـه               ¼غمر½مجع  ] أغمارا [:قوله  )١(

  )مجل. (تفسري¼ القتال
 والبـاقون  ،¼سـيغلبون وحيـشرون  ½غهـم أـم     بلِّ :يبة فيهما أي  سائي عليهما الرمحة بالغ   أي قرأ محزة والكِ   ] بالوجهني [:قوله  )٢(

 والفرق بينهما أنه على اخلطاب يكون اإلخبار مبعـىن كـالم     ،¼ستغلبون وحتشرون ½باخلطاب أي قل هلم يف خطابك إياهم        
كرخي. (ون بلفظهيبة يكاهللا تعاىل وعلى الغ(  

وامسها خبربها أو ألن التانيـث جمـازي    ¼ كان½أي بني   ¼ للفصل½وقوله  ¼ قد كانت ½أي حيث مل يقل     ] وذكّر الفعل  [:قوله  )٣(
  )مجل. (أو باعتبار أن اآلية برهان ودليل

  )صاوي. (إمنا مسيت الفرقة فئة ألنه يفيء مبعىن يرجع إليها يف الشدائد] فرقتني [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد املعىن اازي ال احلقيقي للتعذر واملشاة فافهم ]أي طاعته[: قوله  )٥(
 ¼فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت    ½يف الكالم شبه احتباك تقديره      ] وأخرى كافرة  [:قوله  )٦(

  )صاوي. (ين ما يفهم من األولفحذف من األول ما يفهم من الثاين ومن الثا
 وقولـه ﴿مثلـيهم﴾ أي مثلـي عـدد     ، واجلملة صفة للفئة األخـرية   ،أي ترى الفئة األخرية الكافرة الفئة األوىل      ] يروم [:قوله  )٧(

 رسـ وعن سعد بن أوس رضي اهللا تعاىل عنـه أنـه قـال أَ   .  رأسهم عقبة، كانوا تسع مئة ومخسني مقاتال   ،ني قريبا من ألف   الراِئ
ي املشركون رجال من املسلمني فسألوه كم كنتم قال ثالث مئة وبضعة عشر قالوا ما كنا نراكم إال تضعفون علينـا أو مثلَـ           

 سـبعة وسـبعون رجـال مـن املهـاجرين      ،فا وعشرين حيث كانوا ثالث مئة وثالثة عشر رجالييني أي ست مئة ون    رِئعدد املَ 
هابوهم ويتجنبوا عـن  تهم لي قلّأراهم اهللا تعاىل كذلك مع.  تعاىل عليهم أمجعني   ومئتان وستة وثالثون من األنصار رضوان اهللا      

لـهم  قلت قلّ] األنفال[ويقللكم يف أعينهم﴾﴿فإن قلت فهذا مناقض لقوله  . قتاهلم مردا هلم منه سبحانه كما أمرهم باملالئكة       
 ،غلبـوا فكـأن التقليـل والتكـثري يف حـالني خمـتلفني      وهم كثـروا يف أعينـهم حـىت    أوال يف أعينهم حىت اجترؤا عليهم فلما القُـ       

  )روح البيان. (وتقليلهم تارة وتكثريهم أخرى أبلغ يف القدرة وإظهار اآلية
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وألف ﴿أي أاملسلمني  وا  حنر منهم وكا ن ِراي الع ْ   كث َ ْ َ رةأ﴾ َْ ع قلـتهم ﴿)٢( معاينة)١(هي رؤية ظا رهم اهللا  م وقد  ُواهللا  نص َ
ُيؤي د َ وي ﴿ ُ ُبن ہ من  شاء يق﴾  َٓ َ  ْ َ ٖ ِ ْان   ؕ ِْ ِ َ ذل  ِ  ِ ورٰ ﴿  ﴿)٣(ك﴾ املذ َلِع  ة  الو   اال صاِر  ْ َِ ْ ُ  ً َ ْ ر أفال تعتربون   ﴾۱۳َ ئ﴾ لذوي البصا

ون ﴿ ُز للناسمنبذلك فتؤ  ِ  ِ ِحب الش وت )٤ (ي َن ٰ َ س﴾ ماُ   و إليه)٥(لنف تشتهيه ا ن الء أو الـشيطات إبـ)٦( زينهـا اهللا،ع وتد
ِمن النساء﴿ ٓ َ  َ ِوال ن ْ  والقناط ْ  )٧(ِ ْ ِْ َ َ َ ََ وال الكثرية َِ ِ المقن ة ﴿)٨(م﴾ األ َ َ ْ َ ُ ِ من الذ ب والفضة والخيل المسومة ﴿)٩(﴾ املجمعةْ َِ ِ َ ُ َْ ْ ْْ َ َ َ ِ ِ َ  ِ ﴾ 

ِ واال عام  ﴿)١٠(احلسان َْ ْ َ ر والغنمأ﴾ َ ِ وال ث ﴿)١١(لبقي اإلبل وا ْ َ زرع ﴿َْ َ ذل  ل ﴾ ا ِ ٰ﴾.............................  
                                                

  )مجل. (أي فهو مصدر مؤكد واملراد الرؤية البصرية] أي رؤية ظاهرة [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼يروم  ½:ى أنه مفعول مطلق لقولهمنصوب عل¼ ي العنيأر½ فيه إشارة إىل أن ]ية ظاهرة معاينةؤر[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ املشار إليهسم اإلشارة معا ةم مطابقكور لئال يرد عدذإمنا فسر بامل ]املذكور[: قوله  )٣(
 وباطنـها   غـرة ظاهرهـا ((يهـا ففـي احلـديث      حقـارة الـدنيا وتزهيـد املـسلمني ف         هذه اآلية مسوقة لبيان   ] زين للناس  [:قوله  )٤(

 أجيب بأنـه عـام خمـصوص    ، أم معصومون من ذلكإن قلت إنه يدخل يف الناس األنبياء عليهم الصالة والسالم مع   ، ))عربة
حبـب إيلّ مـن   ((مبا عدا األنبياء عليهم الصالة والسالم وأما هم فهم معصومون من امليل إىل ما سوى اهللا ملـا يف احلـديث         

  )صاوي)). ( من الدنيا وال الدنيا مينلست((حلديث أيضا ويف ا¼ من دنيانا½ومل يقل )) دنياكم ثالث
فاملصدر مبعىن اسـم املفعـول عـرب بـه عنـه مبالغـة يف كوـا مـشتهاة مرغوبـا فيهـا كأـا نفـس             ] ما تشتهيه النفس   [:قوله  )٥(

ن بعـدهم خلـف   فخلـف مـ  ﴿والشهوة إما كاذبة ومنـها قولـه   ، ران النفس وميلها إىل الشيء املشتهى و والشهوة ثَ  ،الشهوات
أو ] الزخـرف [ األعـني﴾ ﴿وفيها ما تـشتهي األنفـس وتلـذّ   : أو صادقة كقوله تعاىل] مرمي[أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات﴾   

  )كرخي، أبو السعود. (حتتملهما كما حنن فيه
ملبالغـة واملـزين حقيقـة هـو     أي الشهوات ففيه إشارة إىل أن إيقاع التزيني على احلـب مـساحمة ألجـل ا             ] إخل... زينها اهللا  [:قوله  )٦(

  )مجل. (املشتهيات وتزيني اهللا تعاىل عبارة عن جعل القلوب متعلقة ا مائلة إليها وتزيني الشيطان وسوسته وحتسينه امليلَ إليها
 ألن ن الـشهوات بـأمور سـتة وبـدأ بالنـساء      جمرورهـا يف حمـل احلـال وبـي       بيانية وهي مع  ¼ من½] إخل... من النساء  [:قوله  )٧(

  )مجل. (االلتذاذ ن أكثر واالستئناس ن أمت وألن حبائل الشيطان وأقرب إىل االفتتان
لـف   أثنـا عـشر  ا وقيل ،أوقية وقية ومائتا وقيل ألف أُ ،أشار به إىل أن املراد من القنطار املال الكثري         ]موال الكثرية ألا[: قوله  )٨(

  ]علمية. [ وقيل غري ذلك،ةوقيأُ
  )كرخي. (رةبدة مدرأشار به إىل أنه تأكيد مشتق من املؤكد كب] عةمجاملُ [:قوله  )٩(
سن وفسر أكثر املفسرين  حتسن فمعىن مسومة ذا   وهي احلُ ، يماأشار به إىل أن املسومة ماخوذة من الس        ]احلسان[: قوله  )١٠(

  ]علمية. [ومة وهي العالمةمن السمة علَ باملُ¼مةاملسو½قوله 
  ]علمية. [ة األنعام يطلق على األصناف الثالث أنأشار به إىل ]أي اإلبل والبقر والغنم[: قوله  )١١(
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ور امل َ متاع الحيوة الدنيا ﴿)١(كذ ْ  َِ ٰ َ ْ ُ ىن ﴿ّع به فيها ثميتمّت ﴾ َ ِ واهللا عِندٗہ حسن الماٰب ﴿يف  َُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ي﴾۱۴َ و اجلنة  ع و ر فينبغ﴾ ا ه  )٢(جمل
رغبة فيه دون غريه ﴿ ْ قل لا ومك ﴿ُ ئُكم لق﴾ يا حممد  ْ اؤنب  ُ َ ُ ٍبخ ْ   ﴿)٣(﴾ أخربكمَ َ ْ من ذ كمِ ُْ ِ ٰ وات  ن ا ور  لـشه ﴾ املذ م  ،ك

ر ﴿ ر ياستفهام  ْ للذ ا قوا تق َ ْيَن ِ ِ رك ﴿  ْ عِند رب م لش﴾ ا ِ  َ َ تحت ـا االن ـر خلـد  ﴿)٤(﴾ خرب مبتدؤهْ تجري من  ْيَن جنت  ِ ْ ِِ ٰ ُ َ ْ َٰ ْ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ ٌ ي أ﴾  
ود ن ا خللمقدر َ في ا  ﴿)٥(ي ْ وها ﴿ِ ٌازواج مط رة َو خل﴾ إذا د َ  َ  ٌ َ ْ ض وغريه مما يستقذر ﴿َ ن ا حلي﴾  ٌ ورِضوانم َ ْ بكسر أوله وضمه ﴾   

ِمن اهللاكثري ﴿)٦(ي رضا ألغتان  َ ِ ؕ واهللا  ص ْ    َ ُ ِ بالِعباد﴾ عالم ﴿َ َْ ْيَن الذ ﴿    منهم بعملهّ كال)٧(﴾ فيجازي﴾۱۵﴿ ِ ِ ﴾ نعت أو َ 
ن قبله ﴿ ن الذ يبدل  َ  قولون م ْ ُْ ُ َ  ربنا اننا  منا  ﴿)٨(﴾ ياَ َۤ َۤ َ ِ ولك ﴿)٩(﴾ صدقنا بك  ر س و َ فاغِ  لنب َ ْ ْ َ ا ذنوبنا وقنا عذاب النارِ ﴿َ َْ َُ َ َِ َ َ ُ۱۶ ﴾

َالص    ْينِ ِ ن املعـصية نعـت ﴿َ  عـ﴾   الطاعة و َ والـصدق ْ  ع ِ ِ َوالقنتـ ْ   ﴾ يف اإلميـان ﴿َ  ِ ِ ٰ ْ َوالمنفقـ ْ   ﴾ املطيعـني هللا ﴿َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ﴾
َوالمستغِ   املتصدقني ﴿ ْ ْينَ ِ ْ ُ ْ وا اللَ و ّ﴾ اهللا بأن  ل ر لنايق   ...............................................)١٠(غفهم ا

                                                
  ]علمية. [ سبق ما كونه إشارة إىل مجيعه معيريد ذا بيان وجه تذكريه وإفراِد ]املذكور[: قوله  )١(
  ]علمية. [تزهيد يف غريهاية الترغيب يف اجلنة والإشارة إىل أن املقصود بسياق اآل ]إخل... فينبغي[: قوله  )٢(
  األول بنفسه والثاين حبرف اجلر وذلك ألنـه إمنـا  ،ي هذا الفعل هنا الثنني فقط أشار ذا التفسري إىل تعد    ] أخربكم [:قوله  )٣(

ن ق بالفعـل وقولـه ﴿مـ   متعلّـ ¼ خبـري ½ الثـنني وقولـه   فيتعـدى  إىل ثالثة إذا كان مبعىن العلم وأما هنا فهو مبعىن اإلخبار   يتعدى
إىل أنواع الشهوات املتقدمة فلذا قال املفسر ¼ ذلكم½ واإلشارة بـ،ألنه على أصله كونه اسم تفضيل   ¼ خري½ذلكم﴾ متعلق بـ    

  )مجل. (¼املذكور من الشهوات½عليه الرمحة 
حينئـذ حيتـاج يف    ه ألنـ ¼خـري ½ـ هو خري ال أنه متعلق ب  استيناف لبيان ما   ¼خلإللذين   ½ إىل أن قوله   ةإشار ] مبتدأه ،خرب[: قوله  )٤(

  ]علمية[.اتنإىل تقدير مبتدأ أي هو ج¼ جنات½رفع  
أشار بذلك إىل أن قوله ﴿خالدين﴾ حال منتظرة أي منتظرين اخللود فيها إذا دخلوهـا ألنـه ينـادي      ] رين اخللود مقد [:قوله  )٥(

 فيقـع الفـرح الـدائم    ¼لنار خلود بال مـوت يا أهل اجلنة خلود بال موت ويا أهل ا½ :املنادي حني استقرار أهل الدارين فيهما   
  )صاوي. (يف قلوب أهل اجلنة واحلزن الدائم يف قلوب أهل النار

ماعيا فهما مبعـىن واحـد وإن كـان الثـاين سـ     ¼ رضي½ من املكسور واملضموم مصدر     أشار به إىل أن كُال     ]ضاًأي رِ [: قوله  )٦(
  ]علمية. [¼ضوانر½أخذه من التنوين يف ¼ كثري½واألول قياسيا وقوله 

  ]علمية. [ فهو وعد للمؤمننيأشار به إىل بيان مثرة علمه م ]إخل... فيجازي[: قوله  )٧(
  ]علمية. [¼ربنا½أشار به إىل بيان وجه نصب  ]يا[: قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إىل أن اإلميان عبارة عن التصديق وعليه اإلمجاع ]إخل... صدقنا بك[: قوله  )٩(
ال تكـن  ½: هده قـول لقمـان البنِـ   يـ ويؤ،  حقيقة االستغفار وهـو األقـرب    يشري إىل أن املراد    ]بأن يقولوا أللهم اغفرلنا   [: قوله  )١٠(
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َباال﴿ ْ َسحارِ ﴿ِ ر ألا وقت الغفلة)١(﴾﴾۱۷ْ ر الليل خصت بالذ ك أوا وم ﴿)٢(خ ُش د اهللا لن ولذة ا َ ِ  بـني خللقـه بالـدالئل )٣(﴾َ
َان   ال  ال    واآليات ﴿ ٰ ِ ۤ َ ٗ ق ﴿أ﴾ َ  ود  و ود يف ا حبي ال  ج ل َاال  و ۙ ومعب َ ُ ُالمل كة  ﴾ شهد بذلك ﴿ِ  َ ِ َ رار ﴿)٤(﴾ْ ِو اُولوا العِلم ق باإل ْ ْ ُ نَ  م ﴾ 

ٓ قاÒِما  األنبياء واملؤمنني باالعتقاد واللفظ ﴿ وعاتهَ   .................... والعامل )٦(ع ونصبه   احلال)٥(مصن﴾ بتدبري 
                                                

علمية. [¼ت باألسحار وأنت نائم على فراشكأعجز من هذا الديك يصو[  
أخرج ابـن أيب حـامت عـن سـعيد     و.فيه فضيلة يف السحر وأن هذا الوقت أفضل األوقات        :]﴾واملستغفرين باألسحار ﴿[:قوله  )١(

وأخرج عن زيد بن أسـلم قـال هـم الـذين يـشهدون      .ون باألسحار ففيه أن الصالة آخر الليل أفضل من أوله   جبري أم املصلّ  
  ]علمية)[اإلكليل.( الصبح ففيه أن اجلماعة يف الصبح آكد من غريهصالة

أي فالعبـادة فيـه أشـق فكانـت أقـرب      ¼ ولـذة النـوم   ½ع وقولـه    أي فالنفس فيه أصفى والروح أمج     ] ألا وقت الغفلة   [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. (إىل القبول

  وأظهـر اعلم أن معىن الشهادة اإلقرار باللسان واإلذعان بالقلب وذلك مستحيل على اهللا تعاىل فـاملراد بـين  ] شهد اهللا  [:قوله  )٣(
 جـاء د يف فـضل هـذه اآليـة أنـه عليـه الـصالة والـسالم قـال ي         قـد ور .خللقه بالدالئل القطعية كما فسر املفسر عليه الرمحة       

وهـو  ، )) بالعهد أدخلوا عبدي اجلنةإن لعبدي هذا عندي عهدا وأنا أحق من وىفٰ   ((بصاحبها يوم القيامة فيقول اهللا عزوجل       
  ثـالث مئـة  وروي عن سـعيد بـن جـبري رضـي اهللا عنـه أنـه كـان يف الكعبـة        ، دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهله    

 وقال الكلـيب  جرانَدا وقيل نزلت يف نصاٰرى نت األصنام اليت يف الكعبة سج فلما نزلت هذه اآلية باملدينة خر     ، وستون صنماً 
 قـاال  ، قال نعـم ،ربان أي عاملان من أحبار الشام فقاال أنت حممد صلى اهللا عليه وسلمم على النيب صلى اهللا عليه وسلم حِ  قِد

رنـا عـن أعظـم شـهادة يف      فقـاال أخبِ ، سـال : فقال عليه الصالة والـسالم   ،قناكا بك وصد  ن أخربتنا به آمن   نسألك عن شيء فإ   
ستودع اهللا هذه  وقال بعدها أشهد مبا شهد اهللا وأومن قرأها عند منامه. كتاب اهللا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فأسلم الرجالن        

  )السعود، مداركاوي، أبوص (¼إخل... ن لعبديإ ½ده وديعة يقول اهللا يوم القيامةالشهادة وهي عن
ره كما هو األظهـر  مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قد    ¼ املالئكة½أشار به إىل أن     ] وشهد بذلك املالئكة  [: قوله  )٤(

 ال جيـوز إعمـال    العلـم هللا مغـايرة لـشهادة املالئكـة وأويل   ِمن جعله معطوفا على اجلاللة ألنه كما أشار إليه من أن شهادة ا   
  )كرخي. (املشترك يف معنييه فاحتاج إىل إضمار فعل يوافق هذا املنطوق وخيالفه معىن

أشار به إىل رد على من قال إن معناه أنه مقيم للعدل يف تقسيم األرزاق واآلجـال ووجـه الـرد أنـه           ]بتدبري مصنوعاته [: قوله  )٥(
علمية. [صختصيص من غري خمص[  

ز الـشهادة فيكـون املـشهود    يفتكون احلال أيضا يف ح¼ إال½أي من الضمري املنفصل الواقع بعد ] على احلالونصبه   [:قوله  )٦(
ألن عليـه يكـون املـشهود    ¼ شهد½ن جعله حاال من االسم اجلليل فاعل  وهذا أحسن ِم، الوحدانية والقيام بالقسط ؛به أمرين 

      به الوحدانية فقط واحلال ليست يف حدة هي اليت يفهـم معناهـا ممـا    دة فيه نظر إذ املؤكِّعل هذه احلال مؤكِّ  ز الشهادة وج  ي
  )مجل. (قبلها بقطع النظر عن اخلارج وما هنا ليس كذلك فلو مساها الزمة لكان أوضح

  ١٢.نزال اآليات الناطقة اأي وبإ?
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ىن رد ﴿أ )٢(اجلملة )١(معفيها  ِبالقسطتفي  ِْ ْ َال ال   اال  و  ﴾ بالعدل ﴿ِ ُ  ِ َِ ٰ ۤ كيداَ رره تأ يز   ﴿)٣(ك﴾  ُالعز ْ ِ َ ُالحكِيم ﴿                  )٤(يف ملكه ﴾ ْ ْ َ ْ﴿ ۱۸﴾   ﴾
ْيَنان الديف صنعه ﴿ ي)٥(﴾ِ   ر ض ا ِعِند اهللا ﴿)٦(مل َ وْ ُاالسَالم ﴿)٧(ه﴾  ْ ِ رسل املبينأ﴾ ْ وث به ا رع ا لي ا ملبع وحيد لش لت  ا  )٨(ع

ح  راءة  بفتويف  ن أنه اخلّنإق َوما اختَلف الذ اُوتوا ا ِكتب بدل اشتمال ﴿)٩(م بدل  َٰ ْ ُْ ْ ََ ينَ ِ  ْ ن بأَ ود والنصارى يف الد ي﴾ ا ن ليه
ض ض ﴿)١٠(بعوحد  ر  بع و ُاال من  عد ما جاء م العِلمكف ُ َْ ْ  ُ َ َٓ ِ ْ َ ِ وحيد ﴿ ِ ْ  غيالت﴾ با ن ﴿َ ر ن الكا ي﴾  ف ْب ن م م ُ َ ْ ٰؕ ومن يك  باٰيِت َ ِ ْ ُ ْ  ْ َ   ِاهللا َ

                                                
 فيه إشارة إىل دفع ما يقال إنه إن كان حاال من جمموع املعطوف واملعطـوف عليـه مل            ]إخل... والعامل فيها معىن  [: قوله  )١(

 ال ¼هـو ½ووجه الدفع أنه حـال مـن   ¼ جاء زيد وعمرو راكبا½يصح احلمل وإن كان حاال من اهللا وحده مل جيزكما مل جيز     
تثناء  ألن االسـ ¼والعامل فيها معـىن اجلملـة  ½ وملا ورد عليه أنه حينئذ ال عامل للحال فقال لدفعه     ، حىت يرد ما ذكر    ¼اهللا½عن  

  ]يةعلم. [ملفتأ، بعد النفي يفيد التفرد
  )مجل. (بيان ملعىن اجلملة¼ تفرد½أي مجلة ﴿ال إله إال هو﴾ وقوله أي ] والعامل فيها معىن اجلملة [:قوله  )٢(
 العلـم أو ألن األول جـرى جمـرى    والثـاين حكايـة قـول املالئكـة وأويل      أي أو ألن األول قـول اهللا        ] كـرره تأكيـدا    [:قوله  )٣(

 األول وصف والثاين تعليم أي قولوا واشهدوا : الشهود وقال جعفر الصادق    الشهادة والثاين جرى احلكم بصحة ما شهد به       
  )كرخي. (كما شهدت

ألن العزة تالئم الوحدانية واحلكمة تالئم القيـام بالقـسط   ¼ العزيز½فيه إشارة إىل أنه إمنا قدم   ] إخل... العزيز يف ملكه   [:قوله  )٤(
ما لتقر كرخي. ( األمرين على ترتيب ذكرمهافأتى(  

عـت النـصارى أنـه ال ديـن أفـضل مـن       عت اليهود أنه ال دين أفضل مـن اليهوديـة واد          نزلت ملا اد  ] إخل... إن الدين  [:قوله  )٥(
  )خازن. (النصرانية فرد اهللا عليهم ذلك وقال إن الدين عند اهللا اإلسالم

  ]علمية. [يشري إىل أن الالم يف الدين للعهد هو اإلسالم ]املرضي[: قوله  )٦(
  ]علمية. [قدر الضمري إشارة إىل أن اجلملة معرفة الطرفني فتفيد احلصر ]هو[: قوله  )٧(
سائي علـى قـراءة غـري الكِـ    ¼ إن½﴿إن الدين عند اهللا اإلسالم﴾ بكـسر  :إشارة إىل أن قوله تعاىل   ] املبين على التوحيد  [: قوله  )٨(

  )كرخي. (عزة واحلكمة هي رأس الدين وقاعدة اإلمياندة لألوىل ألن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والمجلة مستأنفة مؤكِّ
بـدل  ½ وقولـه  ،إخل...أي ﴿ال إله إال هو﴾ والتقدير شهد اهللا أنه ال إله إال هـو وشـهد أن الـدين         ] إخل... بدل من أنه   [:قوله  )٩(

﴾ وذلـك   ال إلـه إال هـو  أنـه ﴿أي بناء على ما فسره من أن املراد به الشريعة أما إذا فسر باإلميان فهو بدل كل من   ¼ اشتمال
 وهاهنا شيء وهو أن الرضي ذكر أن بـدل االشـتمال أن    .ن الدين الذي هو اإلسالم يتضمن العدل والتوحيد وهو يف املعىن          أ

  )كرخي. (ماع املبدل منه وهنا ليس كذلكب منتظرا للبدل عند سيكون املخاطَ
 ثـتِ أي بـأن ثلّ ¼ وكفر بعـض ½ وقوله ،له عليه الصالة والسالمأي قال اهللا واحد وعيسى عبده ورسو      ] د بعض بأن وح  [:قوله  )١٠(

  )كرخي. ( ابن اهللاوقالت اليهود عزير،  ومرمي وعيسىالنصارى اهللا
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   ﴿ ِفان اهللا  يع الحساب َ ْ ْ ِ َ َ ِفا ﴿.له ي املجازاة أ﴾ ﴾۱۹  َن حـاجوکَ ْ  ٓ َ ْفقـلن ﴿ي﴾ خاصـمك الكفـار يـا حممـد يف الـدْ ُ ﴾ هلـم َ
َاسَلمت وج ي   ﴿ ِ ْ َ ُ ْ ْ ِومن اتبعن  أنا ﴿)١(نقدت لهأ﴾ َ َِ َ  َ رفه فغـريه أوىل ﴿)٢( ﴾َ ر  وجه بالذ ص ا لـش و ك ل ُوقـل للـذ اُوتـوا  خ ْ ْيَن ُِ   ْ َ

َا ِكتب ٰ ود والنصارى ﴿ْ َواالم ٖ   ليه﴾ ا ّ ُ رب ﴿َ ْ ي ا ر لعـ﴾  ك ْءاسـَلمتم مش ُْ ْ َ واأ﴾  َ ْفـان اسـ  ﴿)٣(سـلمي أ َ ْ ِ َْلموا فقـد ا تـدواَ َ َ ْ ِ ََ ْ ن ُ مـ﴾ 
تولوا ﴿)٤(الضالل ْ و ان   َ َ ْ ِ ن اإلسالم ﴿َ ُفانما عَليـ  البلـغ  ع ﴾  ٰ َ ْ َ ْ َ َ  ِ رسـالة ﴿﴾َ غ  لل ا ِواهللا  ـص ْ  بالِعبـاد ﴿ لتبليـ َْ ِ َ ِ ُ ﴾ فيجـازيهم   ﴾۲۰َ

ر بالقتال ِان الذ يكـ ون باٰيـِت اهللا   ﴿.مبأعماهلم وهذا قبل األ  ٰ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ ْيَن ِ َو قتلـونِ  ْ ُ ُ ْ َ ونَ راءة يقـا تل ﴾ ويف  ْالنبـ ٖ   غيـ  ﴿)٥(قـ َ ِ َ ّ ِ ِر ـ 
ٍّحق َو قتلون )٦(َ ُ ُ ْ يَنالذَ ِ ِ ي مرون بالقسط   ِْ َْ ِ ُ ُ ْ ِمن النـاس   بالعدل ﴿)٧( ﴾َ  َ ودِ وا ثالثـة وأربعـني نبيـا ،ليهـ﴾ وهـم ا قتلـ روي أـم 

ن عفنهاهم مائة و ُون  م ومهم ّبسبع ن  وهم  يادهم  م ْ فب ﴿فقتل  َ ْ مَ ْ  عذاب اليم ﴿ ﴿)٨(﴾ أعلمهمُ ِ ٍ َ َ   ...... )٩(﴾ مؤلم ﴾۲۱ِ
                                                

  ]علمية. [ الكل جمازا من قبيل ذكر اجلزء األشرف وإرادة الكل،إشارة إىل أن املراد بالوجه ] لهدتنقَأَ[: قوله  )١(
وجاز ذلـك لوجـود الفـصل بـاملفعول     ¼ أسلمت½ الرفع عطفا على التاء يف ¼نم½ به إىل أن حمل أشار] أنا ومن اتبعن  [:قوله  )٢(

 ظاهر هذا اإلعراب مـشاركتهم لـه   :واملعىن أنه صلى اهللا عليه وسلم أسلم وجهه هللا وهم أسلموا وجوههم هللا فاندفع ما قيل            
 ن اتـبعنِ م مـ وأسـلَ ½ذف املفعول من املعطـوف أي  صلى اهللا عليه وسلم يف إسالم وجهه وال يصح فال بد من تأويل وهو ح   

كرخي. (¼هموجوه(  
  ]علمية. [¼وانتهاِ½ أي ﴾منتهونَ أَنتم فَهلْ﴿أشار به إىل أن االستفهام هاهنا مبعىن األمر كما يف قوله تعاىل ]مواأسِل[: قوله  )٣(
عن الضالل يعين فقد نفعوا أنفسهم فال يرد أنه ال فائدة للجزاء أشار به إىل أن االهتداء كناية عن اخلروج  ]من الضالل[: قوله  )٤(

  ]علمية. [أي فلم يضروك﴾ الْبالغُ علَيك فَِإنما﴿ وكذا الكالم يف ﴾أَسلَموا فَِإنْ﴿ بعد قوله ﴾اهتدوا فَقَِد﴿وهو قوله 
تلون الذين ﴾ألن القراءتني إمنا مها يف الثانية وأمـا األوىل     األوىل ذكر هذه العبارة بعد قوله ﴿ويق      ] ويف قراءة يقاتلون   [:قوله  )٥(

  )مجل. (ملَ قَقبكر هذه العبارة هنا س ال غري فِذ﴾قتلوني﴿فهي 
ن قتل النيب ال يكون إال بغري حق وإمنا قيد بذلك لإلشارة إىل أنـه كـان بغـري حـق يف اعتقـادهم أيـضا        فيه أ ] بغري حق [: قوله  )٦(

  )أبو السعود. (ع عليهمفهو أبلغ يف التشني
. يـدل علـى جـواز األمـر بـاملعروف مـع خـوف القتـل        :يـا قـال الكِ .]﴾ويقتلون الذين يأمرون بالقسط مـن النـاس      ﴿[:قوله  )٧(

  ]علمية[)اإلكليل(
شبه بـه  عري إسـم املـ  واسـت ، شارةه اإلعالم بالعذاب بالبِـ أشار بذلك إىل أن يف الكالم استعارة تبعية حيث شب  ]مهمأعِل[: قوله  )٨(

  ]علمية. [واجلامع االنتقال من حال ألخرى يف كل، مهم بالعذاب مبعىن أعِل¼رهمبش½واشتق من البشارة ، للمشبه
 ¼مـؤِلم ½ وجيوز كسر الـالم  : ويف اخلطيب، إشارة إىل أن الفعيل مبعىن املفعول ملا فيه من املبالغة        بفتح الالم  ]ملَؤم[: قوله  )٩(

علمية. [نسبة األليم إىل العذاب حقيقةع وعليه فسِمكسميع مبعىن م[  

  ب١٢. اس واحلوألنه مظهر القوى?  ك١٢. نقيادمن اال?

  ١٢.األنبياءأي سوى ?

  ١٢. أي بين اسرائيل?

 ع

 ع

ُِِ

 ْْْ
ٍ َ
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ر البشارة كم بهم رط يف )٢( ودخلت الفاء)١(كوذ ول با و لشخربإن لشبه امسها ا ص ْاُول   الذ حبطت﴿مل َ َِ ِ َ ْين ِ  )٣(﴾ بطلتَ 

ْ اعمال م﴿ ُ ُ َ ْ ن خري كصدقة َ وا  م ﴾ ما  ِ    الدنيا واال ةوصلة رحم ﴿عمل َِ ٰ ْْ َ َ رطها ﴿َ اعتداد بها لعـد ﴾ فالِ  ْ ومـا ل ـم مـن شـم  ْ ُ َ َ َ
ْيَن ِ  ﴿ ِ ن العذاب ﴿﴾۲۲  تر م﴾ مانعني  َ الم  َ ْ َ ر ﴿َ ً ا   الذ اُوتوا  ص با تنظ﴾  ْ ِ َ ْ ُ ِْ ْيَن َِ ِ من ا كِتب ﴾ حظا ﴿  ٰ ْ َ وراة  َ يدعون ﴿)٤(لت﴾ ا ْ َ ْ ُ ﴾ 
ثم  يتو  حال ﴿ َ  ا   كتب اهللا ليحكم ب ن م  َ َ ُ ْ ُ َ ْ َِ َْ َُ ِ ِِ ٰ ٰ َ  يق من م و م معرضونِ ْْ ُ ُِ ْْ  ْ َْ ُ  ٌ ِ ول حكمه﴾۲۳﴿ َ ن  قب﴾  زل،)٥(ع ود زىن منهم  )٦(ن  ليهيف ا

ي   اهللا عليه و سلم وا إىل ا صاثنان فتحا لنب وا كم رمجـا  وجد فيها  وراة  يء با وا  رجم فأ فغـضب فحكم عليهما با ف ف لت فج ب ل
َ ذل  ﴿ ِ ويل واإلٰ ْ بان م قالوا عراض ﴿لت﴾ ا ُ َ ْ ُ  َ وهلم ﴿ي بسببأ﴾ ِ تمسنا النار اال اياما معدودتق  ٍ لن  ِٰ ْ ُ ْ ْ ً   َ ۤ َ ُ َ َ ومـا مـدة َ ي ﴾ أربعـني 

زول عنهم ﴿ ْ و   م    دين م تعبادة آبائهم العجل ثم  ِْ ِ ْ ِ ْ ِ ُ وله ﴿َ  ق  بق﴾  ْ ما  انوا متعل ُ َ َ ْف  ون  ْ ُ َ وهلم ذلك ﴿﴾ ۲۴﴿ َ ن  ق﴾  َ فكيف م ْ َ َ ﴾
ْ اذا جمعن م ليوحاهلم ﴿ َ ِ ْ ُْ ٰ َ َ َ وم ﴿أ﴾ ٍم ِ َ ال ريب يي يف  ْ َ ِ في  ﴿)٧(﴾ شـك  ْ وم القيامـة ﴿ِ و  يـ ﴾  ٍووفيـت  ـل  ْفـسهـ َ  َُ  ْ ُ ن أهـل َ مـ﴾ 

زاء ْ ما كسبت  ﴿)٨(جالكتاب وغريهم  َ َ َ ر   ن خري و ش﴾ عملت    .................................................م

                                                
دة  كانـت مقيـ  ا ال تكون إال باخلري وإمنا تكون بالـشر إذ      فالبشارة املطلقة  شارة اخلرب األول السار   إذ البِ ] م م كُّ [:قوله  )١(

  )كرخي. (ة الوجه انبساطارش لظهور أثرها يف ببه كما هنا وإمنا مسيت البشارة بشارةً
إن زيـدا  ½ أنـه ال يقـال   مـع ¼ إن½م أدخل الفاء يف خـرب  ال مقدر تقديره ِلأشار به إىل جواب سؤ    ]إخل... لت الفاء دخ[: قوله  )٢(

 املوصول بالشرط يعين املوصول متضمن ملعـىن الـشرط فكأنـه    ها لشبه امس¼إن½فأجاب بقوله ودخلت الفاء يف خرب  ¼ فقائم
  ]علمية. [¼رهمرهم مبعىن من يكفر فبشالذين يكفرون فبش½قيل 

 ومسـي بطـالن العمـل بطريـان مـا      ،هلـك م بطوـا فت عظُها فت بل نبتا يضر  إط أن تاكل    بفسر به ألن أصل احلَ     ]بطلت[: قوله  )٣(
يترتـب علـى    مـا  بطـل علـى املرتـد   ة على اإلسـالم ي د وطريان الِر،يفسده عليه حبطا تشبيها له الك اإلبل بتناول ما يضرها        

  ]علمية. [خرةواآلاإلسالم يف الدنيا 
  ]علمية. [أشار به إىل أن الالم للعهد ]التوراة[: قوله  )٤(
يـشري إىل أن اجلملـة حـال وقـد يفـسر بـأم قـوم عـادم اإلعـراض فهـي معترضـة علـى رأي              ]عـن قبـول حكمـه    [: قوله  )٥(

  ]علمية. [الزخمشري وتذييل على رأي األكثر
أي اليهـود قبيلـة الرجـل واملـرأة     ¼ فتحـاكموا ½ وقولـه   أي من أهل خيـرب    ¼ يف اليهود ½أي قوله ﴿أمل تر﴾ وقوله      ] نزل [:قوله  )٦(

  )مجل. (أي اليهود لشرف الزانيني فيهم¼ فأبوا½وقوله 
  ]علمية. [أشار به إىل إرادة الشك من الريب ]شك[: قوله  )٧(
  ]علمية. [دراأشار به إىل أن يف الكالم مضافا مق ]جزاء[: قوله  )٨(

  ك١٢. حني?  م١٢. من الذين?

  ك١٢. نا النار إخليعين لن متس?

ٰ ٓ
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ْ و م﴿ ُ َ ال يظَلمون ﴿ ﴿)١(ي الناسأ ﴾ َ ْ ُ ْ ُ ص حسنة أو زيادة سيئة  ﴾۲۵َ زلت.بنق﴾  عليه و سلم أمته ملك ص ملا وعد   اهللا )٢(ن و
ون هيهات  روم فقال املنا فقفارس وا ُ قل الل م ﴿: ل  ِ ْ مل  المل  تؤ ِ   ﴿)٣( ﴾ يا اهللاُ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ي ﴿ٰ ُ المل  من  شاء تعط﴾  ٓ ََ ْْ َ َ ُ ن ْ م﴾ 

ْ وتنزع المل  ممن  شاء۫ و ِعز منخلقك ﴿ َْ  ُُ َ َُ ُٓ ََ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ  شاء َ ٓ ُوتذل من  شاء ﴾ بإيتائه ﴿ََ ٓ ََ ْ َ  ِ ُ َبيدک  ﴾ ب عه منه ﴿َ ِ َ  )٤( ﴾ بقدرتكِ
ُالخ ْ  ﴿ َ رأ﴾ ْ ٌ ان  ع    ل   ء قدير ﴿ ﴿)٥(لشي وا ْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ َ تولج  ﴿ .﴾  ﴾۲۶ِ   ُ ِ ْ َ اليل ﴾ تدخل ﴿ُ ْ َ   الن ارِ وتولج الن ار )٦(  َ َ  ُ ِ ْ ُ َ ي ـِ ف﴾ تدخله ﴿ِ
ِاليل ْ زيد كل منهم  رافي﴾  ن اآل ص  خ مبا  م َ وت ج ال  ﴿)٧(نق ِْ ُ ْ ُ َ   من الميِتَ ْ َ ِ  )٨( ﴾......................................  

                                                
 ومجعه باعتبار معىن كل نفس ألنه يف معىن كل الناس كمـا اعتـرب   ¼هم ½فيه إشارة إىل أنه ذكر ضمري] وهم أي الناس   [:قوله  )١(

  )كرخي. ( بتأويل اَألناسي¼ثالثة أنفس½املعىن يف قوهلم 
  ]علمية. [تهأشار به إىل بيان سبب نزول اآلية اآلتية على طبق عاد ]إخل... ونزلت[: قوله  )٢(
أي فامليم عوض عن حرف النداء ولذلك ال جيتمعان وهـذا التعـويض خـاص باالسـم اجلليـل كمـا اخـتص              ] يا اهللا  [:قوله  )٣(

  )أبو السعود. (وبقطع مهزته ودخول تاء القسم عليه¼ ال½و ¼ يا½جبواز اجلمع فيه بني 
  ]علمية. [هللا  إىلضون علم ذلكؤمنون بذلك ويفوف فيف، وأما السلَلَأشار به إىل تأويل اخلَ ]بقدرتك[: قوله  )٤(
ــه  )٥( ــشر [:قول ــه    ] أي وال ــل كقول ــاب االكتفــاء باملقاب ــى اخلــري مــن ب ــة عل ــصار اآلي ــه إىل أن اقت ــيكم ﴿أشــار ب ســرابيل تق

كما يدل لذلك قوله ﴿إنك على كل شيء قدير﴾ وهذا ما اقتصر عليـه البغـوي وإمنـا خـص اخلـري بالـذكر         ] النحل[ر﴾احلَ
) كرخي. ( بالعرض إذ ال يوجد شر جزئي ما مل يتضمن خريا كلياتضى بالذات والشر مقتضى   املرغوب فيه أو ألنه املق     ألنه

وإمنا اقتصر على اخلري ألن اآلية مسوقة يف اخلري بدليل سبب نزوهلا وإن كان لفظها عاما أو يقـال إمنـا اقتـصر علـى اخلـري          
  : قال بعض العارفنيألنه صنعه وأما الشر فبالنظر للمنعكس عليه

  رأيت مجيع الكائنات مالحا  يت اهللا يف الكل فاعالأإذ ما ر
  حجبت فصريت احلسان قباحا  وإن مل تر إال مظاهر صنعه

ففعل اهللا تعاىل كله خري ألن أفعاله دائرة بني الفضل والعدل وال ينسب له الشر أصـال وإمنـا ينـسب الـشر للمخـالف ولـيس            
  )صاوي. (ال ملا يريدما أمره به بل هو الفعملوالنا حاكم خيالفه في

فيزيـد  ½ يـشري إىل هـذا قـول املفـسر     ،أي تدخل بعضه وهو ما زاد به على النهار وكذا يقال فيما بعده        ] دخل الليل ت [:قوله  )٦(
  )مجل. (¼إخل... كل منهما

لزيـادة ألن حقيقـة اإليـالج إدخـال الـشيء      أشار به إىل أن اإليالج جماز هاهنا عن النقـصان وا       ]مبا نقص من اآلخر   [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الضدين يف اآلخر محالفإدخال أحد 

: كاملسلم من الكافر وعكسه فاملسلم حي الفؤاد والكـافر ميـت الفـؤاد قـال تعـاىل     ] إخل...خترج احلي من امليت   [:قوله  )٨(
  )كرخي]. (األنعام[﴿أو من كان ميتا فأحييناه﴾
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ن النطفة والبيضة ﴿)١( كاإلنسان ر  م والطا ْ وت ج الئ ُ ِْ ُ َميت َ َ  من ال  ﴾ كالنطفة والبيضة ﴿َ  ْ َ ٍوترُزق من  شاء  غ ْ  حساب  ِ َ ِِ َِ َ ُ ٓ َ ْ َْ ُ َ َ
َ ال يتخذ المؤمنون ا كِ  اولياء ﴿ )٣( واسعا)٢(ي رزقاأ﴾ ﴾۲۷﴿ َٓ َ ُِ ْ َ َُ ينِ  ْ ِْ ٰ ْ ِ ْ ْ ِ ومي )٤(﴾ََ ِ من دون  ﴿)٥(لوا ْ ُ ْ َ المؤمن ْ ۚ  ﴿)٦(ي غريأ  ﴾ِ ِ ِ ْ ُ ْ

َومن  ْفعل ذل   ِ ٰ ْ ََ  ْ واليهم ﴿أ﴾ َ َ فَليس من يي  ِ َ ْ نَ ِ اهللا ف﴿)٧(ي﴾ د َي شـِ ِيء اـْ ٍ تتقواْ ان  ْال  ُ  َ ْ َ ۤ ًمن م  ق ة )٨(   ٰ ُ ْ ُ ْ وا أه ُيتََق﴾ مصدر تِ في ختا

                                                
  ]علمية. [يشري املفسر بزيادة الكاف إىل أن ذكر البيضة والنطفة على سبيل املثال ]إخل... كاإلنسان[: قوله  )١(
إشارة إىل أن عدم احلساب جماز عن الوسعة فال يـرد أنـه مـا مـن رزق إال وهـو معلـوم احلـساب         ]إخل... أي رزقا [: قوله  )٢(

  ]علمية. [خصوصا عند اهللا ألن كل شيء معلوم عنده تعاىل
أو مـن  ¼ تـرزق ½أي بال ضيق إذ احملسوب يقال للقليل والباء متعلقة مبحذوف وقع حاال من فاعل          ] زقا واسعا أي ر  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (مفعوله
هوا عن مـواالم لقرابـة أو صـداقة جاهليـة وحنومهـا مـن أسـباب املـصادقة               ن] ال يتخذ املؤمنون أولياء     [:قوله  )٤(

ال ﴿وقولـه  ] املمتحنـة [ ﴾إخل... يهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء         يا أ ﴿واملعاشرة كما يف قوله تعاىل      
 وسـبب نـزول هـذه اآليـة أن     ،وعن االستعانة م يف الغزو وسائر األمـور الدينيـة       ] املائدة[تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾   
    يـا هلـم           مجاعة من املسلمني كانوا يواد يب  وقيـل نزلـت يف عبـد اهللا بـن أُ    ،عـن ذلـك  ون بعض اليهود باطنـا فرتلـت اآليـة

  م باألخبار ويرجون أن ون املشركني واليه وأصحابه كانوا يواديكون هلم الظفـر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      ود ويأتو
هـود  الصامت رضي اهللا عنه كان له حلفاء مـن الي وقيل إن عبادة بن . وسلم فأنزل اهللا هذه اآلية وى املؤمنني عن مثل ذلك 

سـتظهرم علـى العـدو    أإن معي مخس مئة من اليهود وقد رأيـت أن  ) صلى اهللا عليه وسلم(فقال يوم األحزاب يارسول اهللا      
  )خازن، أبو السعود. (فرتلت هذه اآلية

م أن تفسري للفعل ازوم فالصواب حذف النون كما يف بعض النسخ وميكن أن يقـال إن التفـسري ال يلـز      ] وموالُي [:قوله  )٥(
  أوليـاء ½ر من كل وجه فإن املدار على توضيح املعىن وميكن أن يقال أيضا أن هـذا الفعـل نعـت لقولـه             يعطى حكم املفس ¼
  )مجل. (ه ﴿من دون املؤمنني﴾وذكره ليتعلق به قولُ

  ]علمية. [ هاهنا مبعىن الغري¼دون½أشار به إىل أن  ]أي غري[: قوله  )٦(
  ]علمية. [ملضاف حمذوف فال يرد أنه ال معىن لنفي املوىل من اهللاإشارة إىل أن ا ]دين[: قوله  )٧(
ومعىن اآلية إن اهللا ى املؤمنني عن مواالة الكفار ومداهنتهم ومباطنتـهم إال أن يكـون الكفـار غـالبني           ] إال أن تتقوا   [:قوله  )٨(

أن يستحلَّ دما حرامـا أو  ا عن نفسه من غري ظاهرين أو يكون املؤمن يف قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئنا قلبه باإلميان دفع  
 صـحة   خوف القتل مع والتقية ال تكون إال مع، الكفار على عورة املسلمنيظهرمن احملرمات أو ي  أو غري ذلك     ماال حراما 

ىت قتل كـان  مث هذه التقية رخصة فلو صرب على إظهار إميانه ح] النخل[إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان﴾﴿النية قال تعاىل  
ة اإلسالم قبـل اسـتحكام الـدين وقـوة املـسلمني      دة اليوم وقالوا إمنا كانت التقية يف جِ      وأنكر قوم التقي  . له بذلك أجر عظيم   
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واالم باللسان دون القلب وهذا)١(خمافة ويا فيها ﴿)٢(م فلكم  س  و يف بلد  ن  ري  زة اإلسالم و ق قبل  لي ه فيم جي َو ع
ُيحذركم  ُ ُ  َ وفكم ﴿ُ ٗ اهللا  ْفس  خي﴾  َ وهم ﴿َُ ُ و ا   اهللا المص ْ  ﴿ليتم﴾ أن يغضب عليكم إن وا ِ َ ْ ِ َ ِ ع فيجازيكم ﴾۲۸َ ر ج﴾ ا مل

ْقل﴿ تخفوا ما    صدورِكم ﴾ هلم ﴿ ُ ْ ان  ُ ْ ُ ُْ َْ ِ ْ ُ ُ واالم ﴿ِْ ن  وبكم  م﴾  م ْ اوقل ُ تبدوہ َ ْ ُ ْ روه ﴿ُ ُ عَلم  اهللاتظه﴾  ُ ْ ْ و ﴿َوَؕ ُ عَلمه﴾  ْ ِما    )٣( َ َ
ٌالسموت وما    االرضؕ واهللا ع    ل   ء قدير ﴿ ْٰ َِ  َْ ٍَ ْ َ ُ ٰ َ ُْ َ َِ ِ ِ ٰ ن واالهم )٤(﴾ ومنه تعذيب﴾۲۹  ر ﴿. م  ْ يوم تجد  ل  فْس ما عمَلتكاذ ِ َ ِ ٍ َ  ُ ُ َ َ ْ  ﴾ ه َ

ً من خ ْ  مح ا ﴿ َ ْ  ٍْ َ َ وما ِ ْ عمَلت   ِ ُ  من سو﴾ ه ﴿َ ْ تود لو ان ب ن ا وب ن  امدا  عِيدا ﴿)٥(﴾ مبتدأ خربهٍء  ِ  ً َ  َْ َ  َ َ َْ َْ َ ََ  ْ َ  َ  يف اية البعد )٦( ﴾ غايةَ
ٗ ويحذركم اهللا  ْفس فال يصل إليها ﴿ َ َُ ُ ُ ُ  َ رر للتأكيد ﴿َُ ِ واهللا رءوف بالِعباد ﴿ك﴾  َْ ِ  َْ ُ َ زل﴾۳۰ُ وا ما نعبد)٧(ن﴾و  األصنام إال حبا لملا قا
ونا إليه ﴿ ر بهللا  ْ قلليق َ ان كنتم تحبون اهللا  ﴾ هلم يا حممد ﴿ُ َ ْ  ِ ُُ ِْ ْ ُ ُفاتبعو   يح بكم اهللا)٨(ْ ُ ْ ُُ ْ ِ ُ ِْ ْ ِ  َ﴾ .................................  

                                                
      فأما اليوم فقد أعز اهللا تعاىل اإلسالم واملسلمني فليس ألهل اإلسالم أن يت   هم وقيـل إمنـا جتـوز التقيـة لـصون      قـوا مـن عـدو

  )خازن. (ن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر اإلمكانالنفس عن الضرر أل
ً ق ة ½أشار بذلك إىل أن ] ختافوا خمافة  [:قوله  )١( ٰ  ،منصوب على املصدرية أي على أنـه مفعـول مطلـق وهـو أحـد وجهـني      ¼  ُ

  )مجل. (والثاين أنه منصوب على املفعول به
اسـم لـيس ضـمري     ¼ لـيس قويـا فيهـا     ½تثناء املـذكور وقولـه      أي االسـ  ¼ وجيـري ½أي االستثناء املذكور وقوله     ] وهذا [:قوله  )٢(

مجل. (أي ليس هو قويا فيها أو ليس اإلسالم قويا فيها¼ اإلسالم½أو على ¼ من½ فيها يعود على مستكن(  
وذلك أن علمه تعاىل مبا يف السموات ، إشارة إىل أن ﴿ويعلم﴾ مستأنف وليس منسوقا على جواب الشرط] وهو يعلم [:قوله  )٣(

ما يف األرض غري متوقف على شرط فلذلك جيء به مستأنفا وهذا من باب ذكر العام بعد اخلاص وهو ﴿ما يف صدوركم﴾ و
فإن قيل وجه ذكر العلم خبفيات الضمائر ظاهر فما وجه ذكر العلم مبا يبدوا ويظهـر منـها فـاجلواب أن      . تأكيدا له وتقريرا  

  )كرخي. ( يف مرتبة واحدة فليس بينهما تفاوت بل كل منهما ظاهر عندهالغرض من ذكره أن علمه تعاىل مبا خفي وما ظهر
  ]علمية. [أشار به إىل بيان ربطه مبا سبق ]إخل... ومنه تعذيب[: قوله  )٤(
إخل حاال مـن الـضمري يف   ¼ تود½ألنه حينئذ يكون قوله   ¼ جتد½أشار به إىل أنه ليس معطوفا على معمول          ]مبتدأ خربه [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ يف اآلجلقارنة إذ العمل يف العاجل والودحلالية ال يصح لعدم املعملت وا
 آخر املسافة فكأنه اعتربهـا أمـرا ممتـدا حـىت     النهايةُو، ¼بعيدا½تفسري لـ   ¼  اية البعد  يف½وقوله  ¼ أمدا½تفسري لـ   ] غاية [:قوله  )٦(

  )مجل. (ة اآلِخر الذي ليس بعده جزء أصالواملراد التنصيص على شدة البعد أي طرف النهاي، جعل هلا غاية
  ]علمية. [أشار به إىل بيان سبب نزول اآلية اآلتية على عادته ]إخل... ونزل[: قوله  )٧(
دلت اآلية على شرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه جعل متابعته متابعـة حبيبـه وقـارن            ] إخل... قل إن كنتم حتبون    [:قوله  )٨(

حبة اهللا وخالف سنة نبيه فهو كذاب بنص كتاب اهللا تعاىل كما قيلطاعته بطاعته فمن ادعى م:  
Å 
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ْو  غِ  َ كم ذنوبكم  ﴿)١( يثيبكم أنهمبعىن  ُْ َُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُؕ واهللاَ ٌ غفور َ ْ ُ ن اتبعينَ ٌرحيم ﴿ ما سلف منه قبل ذلك ﴿ مل ﴾  ْ ِ ْقل ﴾ به ﴿  ﴾۳۱  ُ ﴾ 
سول  هلم ﴿ َاطيعوا اهللا والر  َْ ُ َ ُ ْ ِ وحيدَ ن ا ركم به  لت﴾ فيما يأ م وا  ﴿)٢(م ْفان ت  َ َ ِْ واَ ر ض ﴾ أ ن الطاعة ﴿)٣(ع ْيَنفان اهللا  ال يحب ا كِ   ع  ِْ ُٰ  ِ ََ َ  ِ
ر﴾۳۲﴿ ر مقام ا ملضم﴾ فيه إقامة الظا ىن أنه يعاقبهم ﴿أ )٤(ه َ ان اهللا اصـط  مبعي ال حيبهم  ْ َ َ دم ونوحـا و  ل   اختـار ﴿)٥(﴾  ِ  َ ً ْ َُ َ

َابر يم ْ ِ ٰ ْ َو  ل عِمرن )٦( ِ ٰ ْ َ ىن أنفسهماَ ۙ  ﴿)٧(مبع﴾  َع َ  العَلم ْ  ﴿ ِ ٰ ْ ن نـسلهم ﴿جب﴾   ﴾۳۳َ ُِ ذريـة  عـض ا مـن  معل األنبياء  َ ُ ْ َ  )٨(﴾ ولـد   
ٍ عض﴿ ْ َواهللا س ﴾ منهم ﴿َ ُ ٌميع عليم ﴿َ ْ ِْ َ ٌ ر﴾۳۴ِ َاذْ قال  ﴿)٩(ك﴾ اذ َ َِت امراِ َ َ عِمرن ْ ٰ ْ ﴾.........  

                                                
  تعصي اإلله وأنـت تظِهـر حبـه       

  

  هــذا محــال يف الفعــال بــديع
  

  هك صـادقا ألطعتـ    لو كان حبـ   
  

  طيـع  م بِح ملن ي  بِحإن املُ 
  

   وإمنا كان من اد حبة اهللا وخالف سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم كاذبا     عى م آخـر حيـب خواصـه    يف دعواه ألن من أحـب 
نيانه وحمله ومكانه وجـداره وكلبـه ومحـاره وغـري ذلـك فهـذا هـو قـانون العـشق          مانه وبيته وبواملتصلني به من عبيده وغلِ    

  : حبة وإىل هذا املعىن أشار انون العامري حيث قالوقاعدة املَ
  اداردار وذا اِجلِجل ذا الُبقَأُ  يلى لَ دياِرياِرى الدلَ عرمأَ
وما حالدياِرب ش فْغيلِب قَن  لِكونح بم كَن سنا الديار  

  )روح البيان(
أي أو يرضـى عـنكم وفيـه إشـارة إىل أن التعـبري باحملبـة علـى طريـق االسـتعارة أو املقابلـة أي             ] مبعىن أنه يثيـبكم    [:قوله  )١(

  )كرخي. (ميل النفس إىل الشيء وهذا مستحيل على اهللا تعاىل أن احملبة هي تفاملشاكلة وإال فقد عر
  ]علمية. [إمنا قيد به ألن التولّي عن طاعتهما يف األعمال الفرعية ال يوجب الكفر ]من التوحيد[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ماض ال مضارع كما قيل ألنه حيتاج إىل حذف التاء¼ تولوا½إشارة إىل أن  ]إخل... أعرضوا[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إىل قصد العموم والداللة على أن التولّي سبب الكفر ]إخل... مقام املضمر[: قوله  )٤(
دم﴿[:قوله  )٥(   ]علمية) [اإلكليل. ( على املالئكة لدخوهلم يف العاملنياستدل به على تفضيل األنبياء] ﴾إن اهللا اصطفى 
إبرهيم  [:قوله  )٦( ل  فـإن قيـل آل عمـران داخلـون يف آل     ¼ وآل عمـران ½صلى اهللا عليـه وسـلم وقولـه    وخامتهم حبيب اهللا حممد ] و

إبراهيم فما وجه ذكرهم صرحيا بعد دخوهلم يف آل إبراهيم قلنا ذكرهم صرحيا ليعرف شرفهم بطريق التـصريح ولـيس التخـصيص        
  )كرخي. (إبراهيم عليه الصالة والسالمكيف ونبينا سيد العاملني صلى اهللا عليه وسلم داخل يف آل ، بعد التعميم لزيادة الشرف

  )مجل. (¼وإبراهيم وعمران½مة فكأنه قال قحا مأو أ¼ نفس كذا½مبعىن ¼ آل كذا½فظ يعين أن ل] مبعىن أنفسهما [:قوله  )٧(
  ]لميةع. [االحتاد يف النسب ال يف الدين كما قيل ألنه جماز¼ من بعض½إشارة إىل أن املراد بقوله  ]دلَمن و[: قوله  )٨(
والتقدير أذكر يا حممد وقت قول إمـرأة  ، ظرف يف حمل نصب على املفعولية حملذوف   ¼ إذ½أشار به إىل أن      ]أذكر[: قوله  )٩(

  ]علمية. [واملقصود ذكر القصة الواقعة يف ذلك الوقت ال ذكر الوقت نفسه، عمران

  ك١٢. ولفظ اآلل مقحم?

ل و

............................ت ُ...

ٰا ٰ
ٰٰا 
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ولد فدعت اهللا وأحست باحلمل يا ﴿)١(حنة ُرب  ا   نذرت لل ملا أسنت واشتاقت  ْ َ  َ ْ ِ َل    ﴿)٢(﴾ أن اجعلَ ِما فَ ِي بطنــَ ْ َ  ْيـْ
را  ًم   َ واغل الدنيا خلدمة بيتك املقدس ﴿ُ ن  ش﴾ عتيقا خالصا  ْفتقب ل م    ان  انت السمي م ِ ْ َ َ َ  ِ ِْ  ْ َ َ ُالعليم ﴿ ﴾ للدعاء ﴿ُع َ ْ ِ َ ْ۳۵﴾   ﴾

ي حامل ﴿ ران و هبالنيات وهلك  َفَلما وضعت ا  عم ْ  َ َ َ ن َ ون غالما إذ لـم  و أن  ر يكـ﴾ ولدا جارية وكانت  يك ج ت
ْقالت حيرر إال الغلمان ﴿ َ ٰي وضـعت ا  اُنثــِ  انـَرب   يـا ﴿)٣( ﴾ معتذرةَ ْ ۤ َ ُ ْ َ َ ُؕ واهللا اعَلـم يـْ ْ َ ُ َبمـا و ي عـالم ﴿أ﴾ َ َ ْضـعت ِ َ ﴾ مجلـة َ

راءة بضم التاء)٤(راضـعتا ن كالمه تعاىل ويف  ق  ُوليس الذ   ﴿ )٥(م َ  َ ْ َ ٰ ـاالن    ﴾ الذي طلبت ﴿َ َْ ُ ﴾ الـيت وهبـت ألنـه يقـصد ْ
ح ي ال  تصلللخدمة و ورا هلاه وه ﴿ـيعت وما )٦(ع لضعفها و ض و ن ا حنـريها  يمَو  حلـيمـ َسـم ت ا مـر ْ َ َ ُ ْ  )٧(ِ ِ و ا   اُع َيـذ اب  وَ َ ِ َ ُ ْ 

َذريت ا  َ جيم ﴿﴾ أوالدها ﴿ُ   ِ من الشيطن الر  ْ ِْ ِ ٰ  َ رود﴾ ﴾۳۶ِ ول½  يف احلديث .ملطا ولد إال مسه الشيطان حني  ود  و ن  يما  ي ل م د م
ريم وابنها  َفتقب َل ا رب ا  ﴿. رواه الشيخان ¼مفيستهل صارخا إال  َ َ َ َ ريمأ﴾ َ ن أمها ﴿)٨(مي قبل  ٍ قبول حسن  م  َ َ ٍِ ْ ُ َوان ت ا َ َ َ  َ  

                                                
 أم مـرمي  بنـت فـاقوذ  ) املشددة(ون باحلاء املهملة والن¼ نةح½أشار به إىل أن املراد بامرأة عمران يف هذه اآلية   ]حنة[: قوله  )١(

  ]علمية. [السالم أم أمهجدة عيسى عليه الصالة و، البتول
¼ حمـررا ½إمنا قدره لئال يرد أن النذر إمنا يكون بالفعل ال بالعني وهو ما يف بطنها وأيضا فيه إشارة إىل أن         ]أن أجعل [: قوله  )٢(

  ]علمية. [عل املقدر فال يرد أن النذر ال يقتضي مفعولنيمنصوب على أنه مفعول ثان للج
جواب ما يقال إن اهللا تعاىل عامل مبا وضعت فما فائدة قوهلا ﴿إين وضعتها أنثى﴾ واجلواب أنه ليس مرادها ] معتذرة[: قوله  )٣(

د من اإلظهار طلب رمحة من اإلخبار مبفهومه بل إظهار العذر بإظهار فوات املقصود الذي هو حترير الولد الذَكَر واملقصو
  )كرخي. (اهللا تعاىل بقبوهلا مكانه وإال فكما علم املخاطَب ما ذُكر علم أيضا العذر إذ ال خيفى عليه تعاىل خافية

أشار به إىل أن الواو اعتراضية ال عاطفـة فـال يـرد أنـه ال يـستقيم عطـف كالمـه تعـاىل علـى             ]إخل... مجلة اعتراض [: قوله  )٤(
  ]علمية. [دته تعظيم موضوعها وجتهيال هلا بشااكالمها وفائ

وعلى هذه القراءة فهو من كالمها وال يكون اعتراضا وحينئـذ ففيـه التفـات مـن اخلطـاب إىل      ] ويف قراءة بضم التاء [: قوله  )٥(
  )أبو السعود. (¼وأنت أعلم½لقالت ¼ رب½الغيبة إذ لو جرت على مقتضى قوهلا 

  )مجل. (فاس والوالدةكالن¼ وحنوه½أي وملا يعتريها وقوله ¼ وما يعتريها½ا عورة وقوله أي كو] وعورا [:قوله  )٦(
قال ابن الفرس فيه دليل على جواز تسمية األطفال يوم الوالدة ال يـوم الـسابع ألـا إمنـا قالـت هـذا        ] ﴾وإين مسيتها مرمي  ﴿[:قوله  )٧(

  ]علمية) [اإلكليل.(د تسمي وال ختتص باألبقلت وفيه مشروعية أصل التسمية وأن األم ق .بإثر الوضع
  )مجل. (أي فصيغة التفعل ليست للتكلف كما هو أصلها بل مبعىن أصل الفعل] َل مرميأي قِب [:قوله  )٨(

  ١٢. أي مات?

  م١٢.ةمالنسو  يف بطين وإمنا أنث على تاويل احلبلة أو النفس أالضمري ملا?  ١٢. ال لإلعالم?

  ج١٢. بني املعطوف واملعطوف عليه?

ِا     ْ  ََ
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ًنباتا حسنا  ََ َ ً نَ ق  حس﴾ أنشأها  ود يف العام وأتت بها أمها األحبار)١(خبل و وم كما ينبت ا ل فكانت تنبت يف ا مل  سـدنة )٢(لي
وا فيهــا ألــا بنــت إمــامهم:  فقالــت )٣(بيــت املقــدس رة فتنا فــسدونكــم هــذه النــذ ق بهــا ألن  فقــال )٤(ي ريــا أنــا أ حــز ك

و)٥(خالتها وا أقالمهـمـنقتا ال حىت ل عندي فقا ر األردن وأ رون إىل  وا وهم تسعة و لقـرع فا ـ عـش عـ   أن )٦(نطلق
رفـة يف املـسجد بـسلم ال يـصعد إليهـا غـريه  ىن هلـا  ريـا فأخـذها و غن ثبت قلمه يف املاء وصعد أوىل بها فثبـت قلـم ز ك بـم

ربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء وف َ وكفاكهة الشتاء يف الصيف كما قال تعاىل ﴿شوكان يأتيها بأكلها و َ ََل ا  
ِ ز يا َ ورا ُءَ ريـا ممـدودا و راءة بالتـشديد ونـصب ز مقـص﴾ ضـمها إليـه ويف  ك ز يـا  والفاعـل اهللا ﴿)٧(قـ ِ   لمـا دخـل عَلي ـا  َ َ َ ْ َ َ ََ َ  ُ
َالم اب َ ْ ِ رفةْ   ....................................................................................  )٨(لغ ﴾ ا

                                                
وهذا جماز عن تربيتها مبـا يـصلحها يف مجيـع أحواهلـا أي بطريـق      . أي ومعرفة تامة باهللا تعاىل] نسلق ح أنشأها خب  [:قوله  )١(

  )كرخي. (ع مل يزل يتعهد زرعه بسقيه وإزالة اآلفات عنهرالالزم أو بطريق االستعارة إذ الزلزوم وإرادة اذكر امل
معطوف على قوله ﴿فتقبلها را﴾ وأما قوله ﴿وأنبتها نباتـا حـسنا﴾ فهـو مـؤخر يف     ] إخل... ها األحبار وأتت ا أم   [:قوله  )٢(

  )مجل. ( يف مدة تربيتهاالواقع عن إتيان أمها ا فإنه بيان حلاهلا
 ومعىن ويف املختـار الـسادن خـادم الكعبـة وبيـت      ناًزمة مجع خادم ودالسدنة مجع سادن كخ] سقدنة بيت املُ دس [:قوله  )٣(

  )مجل. ( واجلمع السدنة وقد سدن من باب نصر وكتب،األصنام
رائيل وملوكهم فهذا وجه كونه إمامهم وإن مل يكـن نبيـا   وهو عمران بن ماثان وكان بنو ماثان رؤس بين إس ] إمامهم [:قوله  )٤(

  )مجل. (فاملراد باإلمام الرئيس
  )مجل. (وهي إيشاع بنت فاقوذ] خالتها [:قوله  )٥(
علـى أن مـن   ½حـاس وقولـه   اب وقيل األقالم اليت كانوا يكتبون ا التوراة وكانت مـن ن       شهام الن قيل هي سِ  ] أقالمهم [:قوله  )٦(

 صغـ أي مل ي¼ دِعوصـ ½ مع املاء وهذا على القول بأا كانت سهام النشاب وقوله أي وقف عن اجلري   ¼  املاء ت قلمه يف  ثب
حـاس فلـو قـال     وهذا على القـول بأـا كانـت مـن ن    .وص فيهيف املاء بل استمر صاعدا أي واقفا على وجه املاء من غري غَ     

  )ملج. (لى اخلالف يف األقالمعا عوز لكان أوضح ليكون الكالم م¼دأو صِع½املفسر 
أي ضـمري يعـود   ¼ والفاعـل اهللا ½راجع للتشديد وأما على قراءة التخفيف فهو باملد ال غري وقوله          ] ممدودا ومقصورا [: قوله  )٧(

ا﴾على اهللا املعبر عنه بالرب يف قوله ﴿فتقبلها ر) .ملج(  
 العبـادة  حالّحاربه ولذلك يقال لكل حمل من م د فيها ي  ن ألن املتعب  مسيت حمرابا ألا حمل حماربة الشيطا     ] الغرفة [:قوله  )٨(

  )مجل. (حمراب

  ص١٢. أي يف العقل واملعرفة?

  ١٢. أي املنذورة?  ١٢. أي خذوا?

  ك١٢.اليت كانوا يكتبون الوحي ا فيه?  ك١٢. أي راغبوا=

  ١٢. على قراءة التشديد?  ١٢. نيللكوفي?

  ١٢. هو=
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س ﴿ رف املجا ي أ لو ش ْ وجد عِند ا رِ ًقاه َ َ ْ َ َ َقال)١ (َ يم ا   َ َ  يمر ُ َ ْ َ ن ﴿)٢(﴾ٰ ن أ ي  ْ ل   ذا قالت م َ ََ َ ٰ ي صغرية ﴿ِ ِ  و من عِند اهللا ه﴾ و ِ ْ ْ ِ َ ُ ﴾
ن اجلنة ٓان اهللا يرُزق من  شا  ﴿ميأتيين به  َ  ْ َْ ُ َ َ ِء  غ ْ ِ  َ ِ ٍ حساب ﴿ُ َ َ نالـ   ﴿.﴾ رزقا واسعا بال تبعة﴾۳۷ِ ِ َ ريـاأ﴾  ُ  )٣(كي ملـا رأى ز

ولـد   الكـرب وكـان أهـل بيتـه ع أن القادر   اإل)٤(ذلك وعلم يء يف غـري حينـه قـادر  اإلتيـان با عـتيان با ل ع لـش
وا ﴿ ر ضا ز يا رب   نق ٗدعا   َ  ِ َ َ َ وف الليل ﴿َ راب للصالة  ج﴾ ملا دخل ا َقال رب   ب    من لدن   ملح َْ  ْ ِ ْ ِ ْ َ ن عندك ﴿َ ًذرية ط  بة م﴾  ً   َ َ ُ ﴾
ُان  سميع  ولدا صاحلا ﴿ ْ ِ َ َ ِالدعاء ﴿  ﴿)٥(﴾ جميبِ  ٓ َ ُفنادت  المل كة  ﴾ ﴿  ﴾۳۸  َ ِ َُ ْ ْ َ َ ِو و قاÒِم  ص      الم اب ي جربيل ﴿أ﴾ َ  َ ٌ َْ ِ ْ  ِ ْ َ ٓ َ ُ ي أ﴾  َ
ولأ﴾ َ ان  املسجد ﴿ ر ا ر بتقد راءة با لقي بأن ويف  ي لكس َاهللا يب ک   ﴿)٦(ق ُ  َ ُ ٍبيحيـي مصدقا ب لمة  وخمففا ﴿)٧(﴾ مثقالَ َ ِ  َ ِ ِ َ ُٰ ْ َ ﴾ 
َمن كائنة ﴿   .............................................................................ي بعي أ )٨(﴾ِ اهللا  

                                                
وهذا يـدل علـى جـواز    . يا قط على ما تقدمدع ثَرضفكانت يرزقها اهللا تعاىل من مثار اجلنة ومل ت      ] وجد عندها رزقا   [:قوله  )١(

  )خازن، أبو السعود. (رامة ألولياء اهللا تعاىلالكَ
روي أن فاطمة الزهـراء رضـي اهللا عنـها أَهـدت إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رغـيفني            ] إخل...  أىن   [:قوله  )٢(

 ا م ا إليها أي أرسلها إليها أو أخذها ورجع وبضعة حلم فرجعـق فـإذا هـو         طَّغعـن الطب ـةُ فكـشفتينـي يـا بلُماةً وقال ه
فقال احلمـد هللا الـذي   ،  هذا فقالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حسابفقال هلا أنى لِك، مملوء خبزا وحلما  

مث مجع عليا واحلسن واحلسني ومجع أهل بيته رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم أمجعـني     ، جعلِك شبيهة بسيدة نساء بين إسرائيل 
  )دأبو السعو. (فأَوسعت على ِجرياا، فأكلوا وشِبعوا وبقي الطعام كما هو

  ]علمية. [مستعار للزمان¼ هنا½إشارة إىل أن  ]إخل... أي ملا رأى زكَريا[: قوله  )٣(
 فـشهود  ،]البقـرة [ولكـن ليطمـئن قلـيب﴾   ﴿  حـد أي تنبه واستحضر عند مشاهدة تلك اخلـوارق للعـادة علـى    ] وعِلم [:قوله  )٤(

  )صاوي. (الكرامات تزيد يف اليقني والكامل يقبل الكمال
  ]علمية. [ مبعىن القبول كثريافسر السميع بايب ألن السمع ورد ]يبجم[: قوله  )٥(
  )مجل. (إخل﴾... ن اهللا يبشركأي حال كون املالئكة قائلني له ﴿إ] بتقدير القول [:قوله  )٦(
أوله وسـكون ثانيـه   أي وهو بفتح ¼ فاوخمفَّ½أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه املثقل وقوله           ] الثقَّم [:قوله  )٧(

  )ملج. ( كل من الكسر والفتح فالقراءات أربعةوهاتان القراءتان مع، وضم ثالثه
 ألن اهللا ¼كلمـة ½يعين سيدنا عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم ورضي اهللا عنها وإمنا مسي    ] مصدقا بكلمة من اهللا    [:قوله  )٨(

 ألن ¼كلمـة ½ وقيل مسـي  ،ل القدرة فوقع عليه اسم الكلمة ألنه ا كان على كما فكان من غري أب داللةً ¼كن½تعاىل قال له    
   هتدىرشد اخللق إىلسيدنا عيسى عليه الصالة والسالم كان ياحلقائق واألسرار اإلهلية وي  هتـدى بكـالم اهللا تعـاىل     به كمـا ي

لسان جربيل عليه الصالة والـسالم ورضـي   بشر به مرمي على    ألن اهللا تعاىل ي    ¼كلمة½ ذا االعتبار وقيل مسي      ¼كلمة½ فسمي
Å 
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ن ﴿)١( أنه روح اهللا ق بكلمة  ي كلمة ألنه  ك و خل ً وسيدا مس  َ وعا ﴿َ ًوحصورا  متب﴾  ْ ُ َ ن النساء ﴿  وعا  م﴾  َون يا من الصلح ْ   ممن ِ ِ  َ   ِ َ  
َ قال رب  ا     ﴿ بها  روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم)٢(﴾  ﴾۳۹﴿ َ َ ٌيكون    غلم ﴾ كيف ﴿َ ٰ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َوقد بَلغ   ا ِكب  ولد ﴿)٣(﴾ َ ْ َ ِ ََ َ ْ ي أ﴾ ُر ـ 

ن ن سنة ﴿)٤(لسبلغت اية ا ر ي مائة و ِ  عا   عش ٌوامرا  ِ َ ْْ َ َ َ قال  وتسعني سنة ﴿﴾ بلغت مثانَ رَ َكٰذل    ﴿)٥(م﴾ األ ِ ن َ م﴾ 
ُاهللا  ْفعل ما  شاء ﴿  ﴿)٦(خلق اهللا غالما منكما ٓ َ َ ََ ُ َ يء﴾۴۰ُ زه عنه  ش﴾ ال   العظيمة أهلمه السؤال )٧(لقدرةا وإلظهار هذه ،يعج

                                                
رتلة عليهم أنه خيلق نبيا من غـري واسـطة أب فلمـا جـاء قيـل      اهللا عنها وقيل ألن اهللا تعاىل أخرب األنبياء الذين قبله يف كتبه املُ         

 ومهـا   يعين الذي وعد أنه خيلقه كذلك وقيل أن أم حيىي لقيـت أم عيـسى عليهمـا الـصالة والـسالم            ¼الكلمة½هذا هو تلك    
حاملتان فقالت أم حيىي ألم عيسى عليهما الصالة والسالم أشعرت أين حامل فقالت مرمي رضي اهللا عنها وأنـا أيـضا حامـل           

    ا أحسفقالت أم حيىي عليه الصالة والسالم إين ألجد ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك ملا روي أت بأن جِخنينها يرأسـه   ِبر
 عنها فذلك قوله تعاىل ﴿مصدقا بكلمـة مـن اهللا﴾ يعـين أن سـيدنا حيـىي آمـن بـسيدنا عيـسى         إىل ناحية بطن مرمي رضي اهللا   

خازن. ( صلوات اهللا وسالمه عليهما،ق بهوصد(  
لقه من غري واسـطة أب فهـو يف املعـىن قريـب مـن معـىن       ومعىن كونه روح اهللا أنه خ     ¼ عيسى½بدل من   ] أنه روح اهللا   [:قوله  )١(

 والـريح خيـرج مـن    ،خ جربيل عليه الـصالة والـسالم  فْن ن مسي روحا ألنه حصل من الريح احلاصل مِ      كونه كلمة وقيل إمنا   
  )مجل، أبو السعود. (الروح

 أو كائنـا  ،البتـداء الغايـة  ¼ ِمن½أي ناشئا منهم ألنه من أصالب األنبياء عليهم الصالة والسالم فـ   ] ونبيا من [:قوله  )٢(
أي ¼ إخل... روي أنـه مل يعمـل خطيئـة   ½للتبعيض وقد أشار إليه الشيخ بقوله ¼ نِم½برية وال صغرية فـ  ن مل يأت ك   داد م من عِ 

    كغريه من األنبياء واملراد بالص    ي مراتِبقاِص منه يف منصب النبوة قطعا من أَالح ما فوق الصالح الذي ال بدبىن دعـاء  ه وعليه م
  )كرخي]. (النمل[﴾ يف عبادك الصاحلنيدخلين برمحتكأ﴿سليمان عليه الصالة والسالم و

 وإمنـا  ،هنا لالستفهام ألنه اسم مشترك بني االستفهام والشرط¼ ىأن½أشار إىل أن    ] إخل... أىن كيف يكون يل [:قوله  )٣(
         تبعادا بـا مـن قـدرة اهللا تعـاىل ال اسـ     قال ذلك استفهاما عن كيفية حدوثه أو اسـتبعادا مـن حيـث العـادة أو اسـتعظاما أو تعج

  )كرخي. (ا يف قدرة اهللا تعاىل عليهوإنكارا فال يرد كيف قال سيدنا زكريا عليه الصالة والسالم ذلك ومل يكن شاكّ
  )مجل. (يشري ذا إىل أن يف العبارة قلبا وهذا ليس بالزم بل بقاؤه على ظاهرها أوىل] أي بلغت اية الِسن [:قوله  )٤(
خبـره كمـا   ¼ اهللا½مبتدأ و¼ كذلك½بيان له ال أنّ ¼ يفعل إخل½ وقوله خرب مبتدأ حمذوف¼ كذلك½أن  إشارة إىل    ]األمر[: قوله  )٥(

  ]علمية. [قيل ألن الذات ال يقع خبرا غالبا
  )مجل. (أي وأنتما على حالكما من الِكبر] ِمن خلق اهللا غالما منكما [:قوله  )٦(
 وهـو قولـه ﴿أنـى يكـون يل    ¼ أهلمـه الـسؤال  ½ الولد من الكـبريين وقولـه   أي آثارها وهي خلق ] وإلظهار هذه القدرة   [:قوله  )٧(

  )مجل. (جلوابهذا هو ا، ¼كذلك½أي بإظهارها يف قوله ¼ ليجاب ا½إخل﴾ وقوله ... غالم

  ك١٢. لنفسه?

  ١٢. أي مل يردها?
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ر به  رعة ا ملبشليجاب بها وملا تاقت نفسه إىل  ْ قال رب  اجعل﴿.س ََ ْ َ ً  ية      َ رأيت ﴿أ﴾ َ مي عالمة   محل ا َ قال  يت  ع ُ َ َ ﴾ عليه َ
ت لم الناس ﴾ ن ﴿َا﴿ َ ال  َ  َ ُ عأ﴾   ر اهللا تعاىل)١(متتني  ن كالمهم خبالف ذ ك  ثلثة ا ﴿)٢(م  َ َ َ ٰ ٍيام  َ ً اال رمـزا  ﴿)٣(ي بلياليهاأ﴾   ْ َ  ِ ﴾

ْح إشارة ﴿ َ واذْ  رب  كث ْ ا وسب   ً ِ  َ َ  ْ ُ َبالع   واالب ارِ ﴿ صل ﴿)٤(﴾َ ْ ِ ْ َ  ِ َْ ر النهار وأوائله ﴾۴۱ِ ر ﴿َ و  ﴿.خ﴾ أوا ُ اذْ قالِت المل كةك﴾ اذ َ ِ َ ْ َ َ ِ ﴾
يم ان اهللا اصطف   ﴿)٥(ي جربيلأ ِ يمر ٰ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ِ وط رک رك ﴿﴾ اختاٰ َ  َ رجال ﴿َ س ا ن  ل﴾  مسي َ واصطف  ع    ساء العَلم ْ  ﴿م ِ ٰٰ َْ ِ ٓ ِ ٰ َ ِ َ ْ ي أ )٦(﴾ ﴾۴۱َ

يم ﴿.)٧(أهل زمانك ُ يمر َ ْ َ ْاقن  ٰ ِ ُ ب  )٨( ْ َ واسجدي وارك   مَع الركعِ ْ  ﴿﴾ أطيعيه ﴿َ لر َِ  ْ ِ َ ْ َْ َِ ُ ع املصلنيأ﴾   ﴾۴۳ْ ي  مي  َذل ﴿ )٩(صل ِ ٰ﴾  
ور ريا )١٠(كاملذ ر ز ن أ ك  م ريمم   ..........................................................................مو

                                                
  ]علمية. [إشارة إىل أنه نفي ال ي ]إخل... متتنع[: قوله  )١(
  ]علمية. [الناسإشارة إىل فائدة قيد  ]خبالف ذكر اهللا تعاىل[: قوله  )٢(
  )صاوي. (عني مجعا بني املوِضأخذ ذلك ممن يأيت يف سورة مرمي] بلياليها [:قوله  )٣(
ص اهللا خـ قـال حممـد بـن كعـب لـو ر       .ب اإلميـان  ع على الذكر وهو من ش     ثّفيه احلَ ] ﴾إخل...واذكر ربك كثريا  ﴿[:قوله  )٤(

  ]علمية)[اإلكليل.(ا ألنه منعه من الكالمزكريص ِلرخألحد يف ترك الذكر لَ
  ]علمية. [ تعظيما له باسم العامأشار بذلك إىل أنه من باب تسمية اخلاص ]أي جربيل[: قوله  )٥(
وجوابـه أن  ، نات النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وأزواجـه   استدل به من فضلها على ب] ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية)[اإلكليل(.  قاله السدي،ي زماااملراد عاِمل
أشار بذلك إىل أن العـاملني عـام خمـصوص مبـا عـدا خدجيـة وفاطمـة وعائـشة رضـي اهللا عنـهن               ]أي أهل زمانك  [: قوله  )٧(

  : وقال البعض إن مرمي أفضل النساء على اإلطالق مث فاطمة مث خدجية مث عائشة قال بعضهم يف ذلك،  أمجعني
  ن قد برأ اهللاخدجية مث م  فضلى النسا بنت عمران ففاطمة

  

مرمي وخدجية وفاطمة وعائشة وآسيةُ بنت مزاِحٍم زوجة فرعون وهي زوجة النيب صلى اهللا      : وباجلملة فأفضل النساء مخسة     
  ]علمية. [عليه وسلم يف اجلنة وكذلك مرمي

طـاب األول مـن تـذكري النعمـة     تكرير النداء لإليذان بأن املقصود ذا اخلطاب ما يرد بعده وأن اخل     ] اقنيت   [:قوله  )٨(
  )أبو السعود. (متهيد هلذا التكليف وترغيب يف العمل به

وتقدمي السجود إما لكون الترتيـب يف  ، تفسري لـ ﴿وأسجدي واركعي﴾ فأطلق اجلزء وأريد الكل       ] إخل... أي صلى  [:قوله  )٩(
 والواو ال تقتضي ترتيبـا ). أبو السعود. (¼كعنيالرا½بـ ¼ اركعي½شريعتهم كان كذلك وإما لكونه أفضل األركان وإما ليقترن       
  )صاوي. (إن كانت صالم كصالتنا من تقدمي الركوع على السجود

  ]علمية. [أشار به إىل بيان لوجه توحيد اسم اإلشارة ]إخل... املذكور[: قوله  )١٠(

ٰ ع ع ٓ
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﴾ ٓ لمني على نساء العٰ   ك واصطفٰ 

مرمي يٰ 
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ِ من انباء الغيب  ﴿ َْ ْْ ِ ٓ َ  َ َ نوحي  الي  أخبار ما غاب عنك ﴿)١(﴾ِ ْ َْ ِِ ِ ْ ْ وما كنـت لـدي م اْذ يلقـون اقَالم ـم  ﴾ يا حممد ﴿ُ ُْ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ِْ َُ ِ َ َ ْ ُ ﴾ يف املـاء َ
ر هلمَي ون  ليظهقرت ُ اي م يكفل  ﴿)٢(ع ُ ْ َ ْ ُ ريب)٣(﴾َ   ّ َ مريم۪ ﴿ي َ ْ َ وما كنت لدي م اذْ يَ ِ ْ ِ ْ ََ َ َْ ُ َختصمون ﴿َ ْ ُ ِ َ رف ذلك   ﴾۴۴ْ فتع﴾ يف كفالتها 

ر ﴿ ي اذ و ن جهة ا رفته  كفتخرب به وإمنا  ح ل م ُ اْذ قالِت المل كة ع َ ِ َ ْ َ َ يم ان اهللا يب ک ي جربيـل ﴿أ﴾ ِ ِيمر ُ  َ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٍب لمـة)٤(ٰ َ ِ َ ُ منـ  ِ ْ ي أ﴾  
يم  ﴿)٥(ولد َاسم  المسيح عِي   ابن مر َ ُْ ْ ْ َْ ُُ ُ ِْ رجال)٦(ها ﴾ خاطبها بنسبته إليَ ل تنبيها   أا تلده بال أب إذ عادة ا  نسبتهم إىل )٧(ع

                                                
مـستأنفة والـضمري يف   ¼ نوحيـه ½ملة من   واجل ،رهمبتدأ و﴿من أنباء الغيب﴾ خب    ¼ ذلك½] إخل... ذلك من أنباء الغيب    [:قوله  )١(

م  عـد مك مـع ن تقدص مصرك على ِقِهمك به ونظا نوحي إليك الغيب ونعلّنأي األمر والشأن أ  ، ¼الغيب½عائد على   ¼ نوحيه½
منوحيه½خبار ولذلك أتى باملضارع يف ستك ألهل العلم واإل  دار ¼ال عـوده علـى الغيـب    ¼ ذلك½وده على وهذا أحسن من ع
  )مسني. (م منها ولو أعدته على ذلك الختص مبا مضى وتقدمص وما مل يتقدصم من الِقشتمل ما تقدي

قدره ليتعلّق به قولُه ﴿أيهم يكفل مرمي﴾ أي ألنه ال معىن لتعليق اإللقـاء باالسـتفهام إذ ال يعمـل فيـه مـا               ] ليظهر هلم  [:قوله  )٢(
  )كرخي. (قبله وال هو مما حتكى بعده اجلُمل

  ]علمية)[اإلكليل. (هذا أصل يف استعمال القُرعة عند التنازع]  يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي﴾﴿إذ[:قوله  )٣(
وقولـه ﴿قالـت رب﴾ إىل   .وآخـره قولـه ﴿ورسـوال إىل بـين إسـرائيل﴾        ¼ بكلمة½أولُ املبشر به قولُه     ] إخل... إن اهللا يبشرك   [:قوله  )٤(

¼ وجيهـا ½وكون امسـه كـذا وكونـه    ¼ ولدا½فاملبشر به حنو مخسة عشر شيئا؛ كونه ، بشر بهقوله ﴿فيكون﴾ اعتراض يف خالل امل 
¼ يعلم الكتـاب واحلكمـة والتـوراة واإلجنيـل    ½وكونه ¼ من الصاحلني½وكونه ¼ يكلّم الناس يف املهد½وكونه  ¼ املقربني½وكونه من   

  )مجل. (ل وجود سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم تأملفهذا كله قاله هلا املَلَك قب¼ رسوال إىل بين إسرائيل½وكونه 
. بفهو من باب إطـالق الـسبب علـى املـسب    ¼ كن½ ألنه وجد بكلمة ¼كلمة½ومسي هذا الولد ] بكلمة منه أي ولدا  [:قوله  )٥(

. اب العاديـة غـري واسـطة األسـب   أي كلمة كائنة منه أي من اهللا أي مبتـدأة وناشـئة منـه أي مـن        ¼ كلمة½نعت لـ   ¼ منه½وقوله  
 بن احلسني الواقدي ذات يوم فقال له إن يف كتـابكم مـا يـدل علـى      أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء الرشيد فناظر علي     وحيكى

فقـرأ لـه الواقـدي عليـه     ] النـساء [ منـه﴾ وح وروكلمتـه ألقاهـا إىل مـرمي   ﴿ال أن عيسى عليه الصالة والسالم جزء من اهللا وتـ  
 يلزم أن تكون مجيع تلك األشـياء جـزء   وقال إذاً] اجلاثية[ السموات وما يف األرض مجيعا منه﴾وسخر لكم ما يف﴿الرمحة  

مسـني،  . (حا شديدا وأعطى للواقدي عليه الرمحة صـلة فـاخرة    ح الرشيد فر  ِرم وفَ  فانقطع النصراين وأسلَ   ،منه سبحانه وتعاىل  
  )أبو السعود، مجل، صاوي

د علـم أن الولَـ  واخلطاب إمنا هو معهـا وهـي ت  ¼ ابن مرمي½جواب عن سؤال كيف قال      ] خلإ... خاطبها بنسبته إليها   [:قوله  )٦(
 الذي بشبه يكون ابنها   رت ،     نس وإيضاح اجلواب أن الناس يب هات فأُون إىل اآلباء ال إىل األمد  من نبسته إليهـا أنـه يولَـ   علمت

من غري أب فال يكرخي. (هنسب إال إىل أم(  
  )مجل. ( فيهمالرجال لكون السياقوكذا النساء وإمنا اقتصر على ] إخل... ادة الرجالإذ ع[: قوله  )٧(

  مد١٢. بدل من املسيح?
ٰ ٓ

َ ْ

ٓ

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

199 

 
0 

ً وجي ا آبائهم ﴿ ْ ِ َ    الدنيا ﴾ ذا جاه ﴿َ ْ وة ﴿ِ  ِ واال ة لنب﴾ با َِ ٰ ْ ۙ﴾ بالشفاعة والدرجات العال ﴿َ َ ومن الم ب ْ  ﴿ ِ  َ ُ َْ ِ ُوي َ﴾ عند اهللا ﴿  ﴾۴۵َ ُلم َ  
ِالناس    الم د  ْ َ ْ ِ َ َ وك ال ومن الصلح ْ  ﴿ وقت الكالم ﴿قبل)١(ي طفالأ﴾   ِ ِ  َ ِ  ً ْ َ َ  قالت رب  ان ﴿)٢(﴾  ﴾۴۶َ َ ْ َ ِيكون ل ﴾ كيف ﴿ي ـَ ُ ْ ُ ْي ولد ولم ـَ َ َ ٌ َ ْ

ْيمسس   ِ ْ َ َْ   ٌ َ َ قال ﴿بتزوج وال غريه ﴾ َ ر َ ِ كٰذل  ﴿)٣(م ﴾ األ ِ ق ولد منك بال أب ﴿َ ن  خل﴾  ُ اهللا يخلق ما  شاءم ٓ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ اذا ق   )٤( ُ َ ًامراِ ْ َ ﴾ 
ُ فانما  قول ل  كن فيكون ﴿ ﴿)٥(أراد خلقه ْ ُْ َُ َ َْ ٗ َ ُ ُ َ َ ونأ﴾   ﴾۴۷ِ  و  يكي  ُعلم ُ َ و ﴿)٦(فه ُ ون والياء َ َ ا كِتب ﴿لن ﴾ با ٰ َ والحكمة ﴿) ٧(﴾ اخلطْ َْ ْ ِ َ )٨ ( 

َوالتور ة واالنجيل ﴿ ْ ِ ْ ِ ْ َ ََ ٰ ْ ْ رسوًال عله ﴿جن﴾ َو ﴿.﴾  ﴾۴۸  ُ ْا   ب    ا اءي)٩(َ ِ ٓ َ ْ ِ ِ ِ َ خ جربيل يف جيب درعها﴾ َل ٰ وغ  فنفيف الصبا أو بعد ا  )١٠(لبل
                                                

 ما يناسبه ال خصوص املهد فـال يـرد أنـه مل     ﴾الْمهِد ِفي﴿ : أشار به إىل أن املراد من قوله تعاىل       ]إخل... أي طفال [: قوله  )١(
  ]علمية. [ر األم جيكن يف املهد حني التكلم بل يف ِح

تم الصفات املذكورة بقوله ﴿ومن الـصاحلني﴾  م خالح فال يرد السؤال وهو لِ  أي الكاملني يف الص   ] ومن  [:لهقو  )٢(
أن الوجاهة يف الدنيا فُ     مع رت بالنبوة وال شك أن منصب النبوة أرفع من منـصب الـصالح بـل كـل واحـدة مـن الـصفات           س

 وإيضاح اجلواب أنه ال رتبـة أعظـم مـن كـون     ،صفه بعد ذلك بالصالحاملذكورة أشرف من كونه صاحلا فما الفائدة يف و        
ج األصـلح وذلـك يتنـاول مجيـع     نهاملرء صاحلا ألنه ال يكون كذلك إال إذا كان يف مجيع األفعال والتروك مواظبا على املَ            

 الـصالة والـسالم بعـد النبـوة     املقامات يف الدين والدنيا يف أفعال القلوب ويف أفعال اجلوارح وهلذا قال سيدنا سليمان عليـه          
 فلما عدد صفات سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم أردفها ذا الوصـف       ]النمل[﴾دخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني    وأ﴿

  )كرخي. (جات أرفع الدر علىالدال
  ]علمية. [أشار به إىل أن كذلك خرب ملبتدأ حمذوف ]األمر[: قوله  )٣(
 هنا باخللق ويف قصة سيدنا حيىي عليه الصالة والسالم بالفعل ملا أن والدة العـذراء مـن غـري أن          عرب] خيلق ما يشاء   [:قوله  )٤(

يمسها بشر أَبدع وأعرب من والدة عجوز عاقر من شيخ فكان اخلَلق املُنبئ عن االختراع أنـسب ـذا املَقـام مـن مطلـق                
  )أبو السعود. (الفعل

  )كرخي. (معانملراد بالقضاء هنا فإنه يأيت يف اللغة ِلن به ابي] أراد خلقه [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ خرب حملذوف¼يكون½أشار بذلك إىل أن مجلة  ]أي فهو يكون[: قوله  )٦(
  ]علمية. [إمنا فسر باخلط ليصح عطف التوراة واإلجنيل عليه ]اخلط[: قوله  )٧(
  )كرخي. (ههر قلِبظهما على ظَحفَإلجنيل﴾ فكان ييعين العلم والعدل به وقوله ﴿والتوراة وا] واحلكمة [:قوله  )٨(
ــصوب بفعــل مــضمر الئــق بــاملعىن ] وجنعلــه رســوال [:قولــه  )٩(  ا الــدار﴿تبــوءو: كمــا قــالوا يف قولــه تعــاىلأشــار إىل أنــه من

  )كرخي. ( اإلميان¼دواواعتقَ½أي ] احلشر[﴾واإلميانَ
رع لـت منـه ودِ  مهـا فح محرجهـا فـدخل رِ  خـه إىل فَ فَ الذي نه واهلواُءسفَأي فوصل ن  ] هارِعيب دِ فنفخ جربيل يف ج    [:قوله  )١٠(

  )ملج. ( فمؤنثةُيِدررع احلديد وهي الزر ال غري خبالف ِداملرأة قميصها وهو مذكّ
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ر يف ،فحملت رها ما ذ ن أ س وكان  ك م ريم م رائيل قـال هلـم   إىل بـين)١(فلمـا بعثـه اهللا،مـورة  ول اهللا إلـيكم : سـإ سـإين ر
ٍقد جئتكم بٰاية   ﴿)٢(ي بأينأ﴾ ْيـَ ان﴿ َ ِ ْ ُ ُ ْ َِ ْمـن ربكـم عـ﴾ عالمة   صـد  ﴿ْ ُْ ي ﴿    ر)٣(﴾  َا هـ ﴾  راءة با لكـس ويف   اسـتئنافا )٤(قـ
ُاخلق﴿ ُ ْ ورَ ََ كم من الط ْ  ك يـ  ﴿)٥(ص ﴾ أ ٔ ْ َْ َ ِ  َ ِة الط ْ  ُ  ول﴾ِ  ورته فالكاف اسم  مفع مثل  ِفا فخ في    ﴿)٦(ص ُْ ِ َُ ْ ﴾ الـضمري للكـاف َ
ْفيكو﴿ ُ َ َ ن ط ْ ا َ را ﴿﴾ ويفُ راءة طا ئ  ِباذْن اهللا  ق ِ ِ ق هلم ا)٧(﴾ بإرادتهِ ا فكان يطـري وهـم ق أكمل الطري خلخلفاش ألنهفخل 

ن أعينهم سقط ميتا ﴿ عرونه فإذا غاب  ُواُبري  ينظ ٔ ِ ْ َاالكم   شفي ﴿أ﴾ َ َ ْ َ َواالبرص  ﴾ الذي ولد أع  ﴿ْ َ ْ َ ْ ر ألَ ما ك﴾ وخصا بالذ
رط اإلميان ﴿)٨( داءا إعياء وم مخسني ألفا بالدعاء  رأ يف  ن الطب فأ بش وكان بعثه يف ز ي ب ٰي المـو ـْاُحـَو م ْ َ ِ  بـاذْن اهللا ِْ ِ ِ ِ ﴾
وح )٩(كرره ن  وا وولـد هلـم وسـام  ر فعا وز وابنـة العا ن ا وهية فيه فأحيا عازر صـديقا لـه وا وهم األ ي  نـ  بـ شـ شـ لعجـ بـ ل ت لنف

تا لون ومات يف احلال ﴿ ئُكم بما  نب  َواُ ْ ُ َُ ْ َ ِ ْ ُ َ تد ون )١٠( َ َوما  َْ ُ ِ  َ ْ   بيوتكم   ﴿َونُئّبُِختَ﴾ َ ُ ِ ْ ُ ُ ْ ص مبا ﴾ مما لِ لشخم أعاينه فكان خيرب ا
                                                

  ]علمية. [ه ووالدتهِلمشارته وحوهو إشارة لقصة رسالته بعد أن ذكر قصة ِب ]إخل... فلما بعثه اهللا[: قوله  )١(
  ]علمية. [ع هذه اجلملة جمرور وذلك مذهب اخلليليشري به إىل أن موِض ]أي بأين[: قوله  )٢(
  )كرخي. (ر مبتدأ حمذوفخب، بفتح اهلمزة يف حمل رفع¼ يأن½إىل أن ¼ هي½أشار بتقدير ] هي أين [:قوله  )٣(
  )مجل. ( فبالفتح ال غريالثانية فقط وأما األوىلأي يف ] بالكسر [:قوله  )٤(
فأجـاب بـأن معـىن    ، م وهو خمـصوص بـاهللا تعـاىل   أشار بذلك إىل دفع ما يقال إن اخللق هو اإلجياد بعد العد  ]رصوأُ[: ولهق  )٥(

  ]علمية. [التصويرههنا لق اخلَ
ر هـو يف احلقيقـة للمقـد   ¼ الضمري للكاف½ وقوله ، هيئة الطريق شيئا مثلَخلُر أي أَ  ويف احلقيقة املفعول مقد   ] مفعول [:قوله  )٦(

  )مجل. (¼فيكون½وكذلك الضمري يف قوله 
  ]علمية. [أشار به إىل أن املراد من اإلذن هاهنا اإلرادة ]بإرادته[: قوله  )٧(
أي داآن أعجزا األطباَء ألنه ليس يف علـم الطـب دواء إلبـراء األكمـه واألبـرص فـأعجزهم فكـان        ] ألما داءا إعياء   [:قوله  )٨(

  )خازن. (لصالة والسالم ودليال على ِصدقهذلك معجزة لسيدنا عيسى عليه ا
أي يف سيدنا عيسى عليه الصالة والـسالم  ¼ م األلوهية فيه  لنفي توه ½ه   وقولُ أي قوله ﴿بإذن اهللا﴾ هنا وفيما مر      ] كرره [:قوله  )٩(

نس أفعـاهلم  وأما إبراء األكمـه واألبـرص فهـو مـن جـ     . أي فهو رد على النصارى ألن اإلحياء ليس من جنس األفعال البشرية 
 مـن  مألنه هنا من كالم عيسى عليه الصالة والسالم وثَـ ¼ بإذين½وذكر يف املائدة أربعا بلفظ      . بعده¼ بإذن اهللا ½فلذا مل يذكر    
  )كرخي. (د ذلك كل وقت طلب منه ذه اخلوارق األربع بلفظ املضارع داللة على جتدوأتى. كالم اهللا تعاىل

يف هذا دليل قاطع على صحة نبوة سيدنا عيسى عليه الصالة والـسالم ومعجـزة عظيمـة    ] إخل.. .وأنبئكم مبا تأكلون   [:قوله  )١٠(
م له من اآليات الباهرات من إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى بـإذن اهللا وإخبـاره     ما تقد  بات مع يغله وهذا إخبار عن املُ    
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  ك١٢. أي بكسرمهزة إنّ?

  ك١٢.ال بالدواء كما هو داب األطباء?

  ص١٢. بفتح الزاي?

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن

ــــــ
ـن

عييا
 ا

 

ـنــــــ
 داءان
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َان    ذل   أكل ومبا يأكل بعد ﴿ ِ ٰ ْ ِ ور ﴿ِ  َالية  كم ان كنتم مؤمن ْ  ﴿ ك﴾ املذ ِ ُِ ِْ  ْ ْْ ُ ُْ  ً َ ٰ َ مصدًقا﴿)١(﴾ جئتكم َو﴿. ﴾  ﴾۴۹َ َ لما ب ْ  يدي  ُ َ َ َ َ   ﴾
ْمن التور ة والحل َ كم  عض الذي  م عَلي قبلي ﴿ ْ َْ َْ ٰ ْ َُ ِ  َ ُ  ِ ُ ِ َ ِ  َ ْكم ِ ن السمك والطري ما ال صيصُ  وقيل أحل )٢(ة لهيم﴾ فيها فأحل هلم 

ىن كل ﴿ ض  ع  مبعا فبع َوجئتكم باٰي جلمي ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْة من ربكم َ ُْ رره تأكيدا وليبينٍ    ِفا قوا اهللا واطيعون ﴿عليه ﴿ ك﴾  ْ ُ َْ ِ َ َ ُ ركم به ﴾۵۰َ  م﴾ فيما آ
وحيــد اهللا تن  َان اهللا ر  ﴿)٤( وطاعتــه)٣(مــ َ ــِ  ُوربكــم فاعبــدوہْي ـ ب ْ ُُ ْ َ ْ ُ  َ َؕ  ــذا َ ركم بــه ﴿ٰ ٌ اط مــ﴾ الــذي آ َ ق ﴿ِ ر يــ ﴾  ٌمــستقيم  ط ْ  ِ َ ْ

وه﴾۵۱﴿ وا به ﴿)٥(ب﴾فكذ َ  فَلما  احس  من ولم يؤ َ  ۤ َعِي   من م ا ك   ﴾ علم ﴿َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ِ ٰ َ قال من ا صارِي   ﴿)٦(﴾ وأرادوا قتلهْ ْْ َ َ َ واينَ   ع﴾ أ
  ................................................................................................ )٧( ذاهبا

                                                
ر خبِـ من البشر إليه إال لألنبياء عليهم الصالة والسالم فإن قلت قد يسبيل ألحد عالم اهللا إياه بذلك وهذا مما ال      عن الغيوب بإ  

م والكـاهن ال بـد لكـل واحـد منـهما مـن مقـدمات يرجـع إليهـا          جن قلت إن املُ  ؟م والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق      نجاملُ
ل مـ اـا أو بواسـطة حـساب الر   ويعتمد يف إخباره عليها أما املنجم فإنه يستعني على ذلك بواسطة معرفة الكواكب وامتزاج        

         ه من اجلن وقد خيطئ أيـضا يف كـثري ممـا خيـرب     ِئوحنو ذلك وقد خيطئ يف كثري مما خيرب به وأما الكاهن فإنه يستعني ِبري
س بات فليس إال بالوحي السماوي وهو من اهللا تعاىل ولييغ وأما إخبار األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني عن املُ          ،به
  )خازن، صاوي، مجل. ( ذلك باستعانة بواسطة حساب وال غريه فحصل الفرقيف

 ﴾وجيهـا ﴿ الذي هـو يف موضـع احلـال أيـضا ال علـى      ﴾بآية﴿حال معطوفة على  ¼ ومصدقا½أشار إىل أن    ] وجئتكم [:قوله  )١(
       بغي أن يـؤتى بـضمري اخلطـاب     ألنه كان ين﴾رسوال﴿يبة ال بضمري التكلم وال على     ألنه لو كان كذلك ألتى معه بضمري الغ

  )كرخي. (يبة مراعاة لإلسم الظاهرأي ومصدقا ملا بني يديك أو بضمري الغ¼ مرمي½مراعاة لـ 
  )مجل. ( الثانية مفتوحة مشددة أي شوكة يؤذىين والياء األوىل ساكنة وابكسر الصاد] ما ال صيصية له [:قوله  )٢(
  ]علمية. [حكام األصليةإشارة إىل األ ]من توحيد اهللا[: قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إىل األحكام الفرعية ]وطاعته[: قوله  )٤(
  )مجل. (إخل﴾ مرتب على هذا احملذوف... أشار به إىل أن قوله ﴿فلما أحس عيسى] إخل... فكذبوه[: قوله  )٥(
 والـذين أرادوا قتلـه هـم اليهـود     .هلَـ معطوف يف املعىن على الكفر أي ملا علم الكفر وعلـم إرادـم قت   ] وأرادوا قتله  [:قوله  )٦(

        م كانوا عارفني من التوراة بأنه املسيح املبشر به يف التـوراة وأ وذلك أ فلمـا أظهـر سـيدنا عيـسى عليـه      ،نـسخ دينـهم  نـه ي 
لـه  الصالة والسالم الدعوة اشتد ذلك عليهم وأخذوا يف أذاه وطلبوا قتله وكفروا به فاستنـصر علـيهم كمـا أخـرب اهللا عنـه بقو        

ا بعث اهللا تعاىل سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم وأمره بإظهار رسالته والدعاء     إخل﴾ وقيل ملّ  ... ﴿قال من أنصاري إىل اهللا    
  )خازن. (¼إخل... من أنصاري إىل اهللا½ يقول ، يف األرضحاِنسِين بينهم فخرج هو وأمه يجوه ِموه وأخرإليه نفَ

  ]علمية. [من أنصاري ذاهبا إىل اهللا: أي¼ أنصاري½متعلِّقة مبحذوف على أنه حال من الياء يف ¼ ىلإ½يريد أن كلمة  ]ذاهبا[: قوله  )٧(
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ِا   اهللا  ﴿ َ رِ ِقال الحوارِيون نحن ا صار اهللا  ﴿)١( دينهنص﴾ أل ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ  َ َ َْ وا َ ن بـه وكـا ن آ وان دينه وهم أصـفياء عيـ  أول  ن ﴾ أ مـ مـ ع
ر رجال  ور،عشاثين  حلن ا و البياض )٢(م ص وه و وا قصلاخلا ّقيل كا ون ن  ّار حي وا ﴿أرون الثياب ي ﴾ صدقنا َ  منايبيضي 

ِباهللا ﴿ ْواش د ِ َ ْ َ بان  يا عي  ﴿)٣( ﴾َ َا مسلمون ﴿ِ ْْ ُ ِ لت  ﴿.﴾﴾۵۲ُ َربنا   منا بما انز ْ َ ْ َ ۤ َۤ ِ  َ ََ ن اإلجنيل ﴿  سول  م﴾  َواتبعنا الر  َْ ُ َ ْ َ َفاك  نا ﴾ عي  ﴿  ْ ُ ْ َ
ْيَنمَع الش د ﴿ ِ ِ ولك بالـصدق)٤(﴾﴾۵۳َ  ر وحدانية و س لك با ل ْومـ وا ﴿:  قـال تعـاىل .ل ُ َ َ رائيل بعيـ  إذ أ﴾ َ سـي كفـار بـين إ

وا به ن يق)٥(كلو ُوم  اهللا   ﴿)٦(تله غيلةم  َ َ َ ن قصد قتلهَ م﴾ بهم بأن أل  شبه عي     ع )٧(ع وه ور فـ   إىل الـسماء عيـ فقتل
                                                

  ]علمية. [حتاج إىل نصرة أحد ألن اهللا تعاىل ال ي¼ينالِد½ر إمنا قد ]هر ديننصَأل[: قوله  )١(
 يـاض  إذا صـفا ب ¼ارو حـ  العنيرِتِوح½ : يقال¼بطِر½ه من باب ر وفعلُوأي أن هذا االسم مشتق من احلَ  ] رومن احلَ  [:قوله  )٢(

ياِضب ها وسواد واِد س ها فسم ني خلُ وا حواري لوص ب م ونيم وسرائرهمياض ألوافعلى هذا القول احلَ،ا وريـاض قـائم    وهو الب
  )مجل. (ر وهو التبييضواريني مأخوذ من التحويوعلى هذا فتسميتهم باحلَ¼ إخل... وقيل½ وقوله ،بذوام وقلوم

ا مـسلمون﴾ ويف  وقال هنـا ﴿بأنـ  .  لقومهم وعليهمد الرسلُد لنا يوم القيامة حني تشهشهأي يف القيامة أي ا   ] واشهد [:قوله  )٣(
  فيـه التخفيـف ألن كـالّ   ألن ما فيها أول كالم احلواريني فجاء على األصل وما هنا تكرار له باملعىن فناسـب        ¼ بأننا½املائدة  

 وىل وإمنا طلبوا منه عليه الصالة والسالم الشهادة بذلك يوم القيامـة إيـذانا بـأنّ     والفرع بالفرع أَ   ،التخفيف والتكرار فرع  من  
  )كرخي. (غرضهم السعادة األخروية

هم واجعلنـا يف  فأثبـت أمسائنـا مـع أمسـائ    ، يعين الذين شِهدوا ألنبيائك بالصدق واتبعوا أمـرك ويـك         ] فاكتبنا مع [:قوله  )٤(
فلهـذا  ، وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل احلواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم. ِعدادهم ومعهم فيما تكرمهم به   

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾ أي مع حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته ألم املخصوصون بتلك        
  )خازن. (فإم يشهدون للرسل بالبالغ وقيل﴿مع الشاهدين﴾ يعين النبيني ألن كل نيب شاهد على أمتهالفضيلة 

  )مجل. (ه لرجل منهمعوا قتلَضبالتشديد بدليل تعديته بالباء أي فو¼ لواكَّو½تعليلية و¼ إذ½] إذ وكلوا به [:قوله  )٥(
ع ال يـراه فيـه أحـد فـإذا     ذهب به إىل موضِـ عه فيخد وهي أن ييلةًال يقال قتله غِ  يلة بالكسر االغتي  أي خفية والغِ  ] لةيِغ [:قوله  )٦(

  )كرخي. (صار إليه قتله
، أي على رجل من اليهود قَصد أي ذلك الرجل قتلَه أي قتلَ سيدنا عيسى عليه الصالة والـسالم        ] على من قصد قتلَه    [:قوله  )٧(

ا تحقّق منهم أـم يقتلونـه واجتمعـوا علـى قتلـه بعـث اهللا إليـه جربيـل عليـه          وذلك أن سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم ملّ   
الصالة والسالم فأَدخله خوخةً يف سقْفها فَرجة فرفعه اهللا تعاىل مـن تلـك الفرجـة وأمـر مِلـك اليهـود رجـال منـهم يقـال لـه                   

ه الـصالة والـسالم وألقـى اهللا تعـاىل ِشـبه عيـسى        أن يدخل اخلَوخةَ فيقتله فيها فلما دخلها مل ير سيدنا عيسى علي       طيطانوس
فلما قتلوه قالوا وجهه ، فلم يلتِفتوا إىل قوله، فقال أنا صاحبكم ! وقالوا له أنت عيسى   ، عليه فلما خرج ظَنوا أنه عيسى فقتلوه      

            ن صاحِبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبشبه بدنه يعيسى وبد شبه وجهعليه الصالة (نا فأين عيسى ي
Å 
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ْواهللا خي ﴿ َ ُ ْيَنر الم  ﴿ـَ ِ ِ ٰ ْ ر  أعلمهم به)١(﴾﴾۵۴ُ َاذْ قال اهللا  ِعي   ا   متوفي    ﴿)٢(كاذ ْ  ْ َ َ ُ ْ  ِ ِٰ َُ َورافع  ال  ﴿)٤( قابضك)٣(﴾َ ِ َ ُ ِ َ ن )٥(﴾ ي ـَ م 
وت ﴿ ن غري  مالدنيا  َومط رک م ُ  َ ُ َمن الذ ك وا  وجاعِل الذ اتبعوک  ﴾ مبعدك ﴿َ َ َ َْ ُ َ َْ ين َ ْين ِْ ِ  ُ َ ُ َ ن املـسلمني ِ وتـك  وا  مـ﴾ صـد بنب ق

ُ فوَق الذ ك وا  والنصارى ﴿ َ ََ ْين ِ  ْ وم باحلجة والسيف ﴿َ ود  يعل﴾ بك وهم ا ِا   يوم القيمة ليه َ ٰ ِ ِْ ْ َ ٰ َثم  ا   م ِ  َ ِ َرجعكم فاحكم ب نكم ف  ُ ْ ِ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ُ ُْ َ ِ
تختلفون ﴿ َكنتم في   ْ ُ ِِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ْ ن﴾۵۵ُ ر الد ن أ ي﴾  م َفاما الذ ك وا فاعذب م عذابا شديدا    الدنيا  ﴿.)٦(م ْ ً ْ ًِ ِ َ ََ َ َ ُ ُ َْ  َُ ْ ُ َ ْيَن ِ زية َ   ي وا جل ﴾ بالقتل وا لسب

ِواال ة ﴿ َِ ٰ ْ ْيَنوما ل م من  ِ  ﴾ بالنار ﴿َ َِ  ْ ْ ُ َ ْواما الذ  منوا وعملوا الصلحِت فيوفي م  ﴾ مانعني منه ﴿﴾۵۶ ﴿َ ِْ ُ َ  َ ٰ َ َِ ُ ِ ُ ََ ْ َ ْيَن ِ ون    لن﴾ بالياء وا
ْاُجور م ﴿ ُ َ ْ َؕ واهللا ال يحب الظلم ْ  ﴿ُ ِ ِ   ِ ُ َ ُ رفعته فتعلقت به أمه )٧( روي أن اهللا تعاىل،ي يعاقبهمأ﴾ ﴾۵۷َ ف أرسل إليه سحابة 

ون سـنة وعاشـت أمـه وبكت فقال هلا إن القيامة ثـ جتمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت املقدس وله ثالث وثال
ريعة نبينـا ويقتـل الـدجال واخل)٨(أنه ي ل½ بعده ست سنني وروى الشيخان حديث  رب الساعة وحيكم  بـش  ر ق يـ 

                                                
  )خازن. (قع بينهم قتال عظيمفو) والسالم

حال فصار لفـظ املكـر يف   ر عبارة عن االحتيال يف إيصال الشر واالحتيال على اهللا تعاىل م      كْاملَ] واهللا خري [:قوله  )١(
اء سـيئة سـيئة   وجـز ﴿ر بـاملكر كقولـه    املكْـ  جـزاء ؛ أحدها أنه تعاىل مسـى جوها وذكروا يف تأويله و  ،هاته من املتشابِ  حقّ

هم كانت تـشبيهة  والثاين أن معاملة اهللا مع . عة باملخادعة وجزاء االستهزاء باالستهزاء    خاد جزاء املُ  ومسى] الشورى[مثلها﴾
 حكَهات ألنه عبارة عن التدبري املُن هذا اللفظ ليس من املتشابِ     الثالث أ . ي بذلك باملكر فسمم الكامل مث اختصرف  يف الع

كبري. (ع واهللا أعلم اهللا تعاىل غري ممتِنبالتدبري يف إيصال الشر إىل الغري وذلك يف حق(  
  ]علمية. [ظرف معمول حملذوف¼ إذ½أشار بذلك إىل أن  ]ذكرا[: قوله  )٢(
 متـوت بقتـل أحـد بـل مـن اهللا      ك بتمامـه وال غ عمـر  بأن تبلُاألملي فقيل معناه مبلغك   ختلف يف التوفّ  اُ] إين متوفيك  [:قوله  )٣(

  ميتكتعاىل وقيل معناه بالنوم أي فرفع إىل السماء وهو نائم فلم حيصل له انزعاج وقيل معناه م،وحـك ال يقـال إنـه     قابض لر
إين يقتضي أنه ميوت قبل الرفع إىل السماء ألنه يقال الواو ال تقتضي ترتيبا وال تعقيبا فالكالم على التقدمي والتـأخري واملعـىن             

  )صاوي. (ه إىل السماءجاته من اليهود ورفِعشارته بنيك بعد ذلك واملقصود ِب ومتوفِّرافعك إيلّ
  ]علمية. [للتفسري¼ متوفِّيك½على ¼ راِفعك½أشار بذلك إىل أن عطف  ]قابضك[: قوله  )٤(
  ]علمية)[اإلكليل.(ءفيه اإلشارة إىل قصة رفع عيسى عليه السالم إىل السما] ﴾﴿ورافعك إيلّ[:قوله  )٥(
  ]علمية. [قامبقرينة املَ¼ ما½إشارة إىل بيان  ]من أمر الدين[: قوله  )٦(
ه بعـد نزولـه    وعمـرِ ،ر عيـسى إذ ذاك مـ أشار ذا إىل تفسري الرفع وبيان كيفيتـه وبيـان ع    ]إخل... روي أن اهللا تعاىل   [: قوله  )٧(

  ]علمية. [وغري ذلك
 وهو حمتاط  الشاِمشِقمون إىل ِدعهر مجيعا في واخللقهديال املَ ق الدج ضاِية حني ي  يمارة بين أُ  نأي على م  ] لأنه يرتِ  [:قوله  )٨(

Å 
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زية ع ا ر الصليب و جلو ن أىب داود  ¼يضيكس ع سنني ويف حديث  ع ويف حديث مسلم أنه ميكث  سي أربعني سـنة لالطياسب
وىف و  يصو ع وبعـدهيت ر وع لبثـه يف األرض قبـل ا راد  فـ عليه فيحتمل أن ا ل جممـ َذلـ    ﴿.ملـ ِ رعيـ  ٰ ن أ ور  م﴾ املـذ مـ ك

ُنتلـوہ﴿ َْ ُ َعَليـ   ﴾ نقــصه ﴿ْ ْ ٰمــن االيــِت  ﴾ يــا حممـد ﴿َ ٰ ْ َ وه وعاملـه مــا يف ذلـكِ ن اهلـاء يف  نتلــ﴾ حـال  ن)١(مــ ىنمــ     اإلشــارةمعـ 
ْوالذ  الحِكي﴿ َ َْ ِ ْ  ﴿ رآنأ﴾ املحكم ﴾۵۸ِم  ٰان مثل عِي     ﴿.لقي ا ْ َ َ َ ريب ﴿)٢(﴾ِ  َعِند اهللا كمثل  دم  لغ شانه ا َ ِ َ َ َ ِ َ ﴾ كشأنه يف خلقه ْ

و هن غري أب و ون م رب  ريب باأل ن تشبيه ا ليك  غ لغ س ﴿أقطع للخـصم وأم ع يف ا لـنفو ٗخَلقـ  قـ َ  )٣(ي قالبـهأي آدم أ﴾ َ

ثم  قال ل  كن ﴿ تراب  ْمن  ُْ ٗ َ َ َ ُ ٍ َ ُ رِ ُفيكون ﴿ ا ﴿بش﴾  ْ ُ َ ن غري أب فكان )٤(ي فكان وكذلك عي أ﴾ ﴾۵۹َ ن  م قال له  َ الحق  ﴿. ك ْ َ
َمن رب     ْ ر عي أ﴾ خرب مبتدأ حمذوف ِ تكن من المم   ﴿﴿  )٥(مي أ ْيَنفَال  ِ َْ ْ ُ َ  َْ ُ َفمن حاج    الشاكني فيه ﴿)٦(﴾  ﴾۶۰َ  ٓ َ ْ َ ن َ م﴾ جادلك 

                                                
م فبعـد  ر فيـأمره سـيدنا عيـسى عليـه الـصالة والـسالم بالتقـد        رضي اهللا عنه التـأخ    هديم فيرتل عند إقامة الصالة فرييد املَ      

 الصالة يتوج  ال وهو يف بلد     هون إىل الدج فإذا رأى سيد     مـه اهللا تعـاىل مث   هِزنا عيـسى عليـه الـصالة والـسالم ذاب كـامللح في
 الـشريفة فـإذا جـاء يـوم     وِةهن يف السدِفي عليه املسلمون ويأي يصلِّ¼  عليهويصلّى½وقوله . ل والصالح يف األرض   يظهر العد 

  )صاوي. (الة والسالم ورضي اهللا عنهما سيدانا حممد وعيسى عليهما الص؛القيامة قام أبوبكر وعمر بني رسولني
¼ نتلـوه ½ واعتراض ذلك بأن العامـل يف صـاحبها هـو اهلـاء يف      ¼أشري½ن معىن   ضمألنه م ] إخل... ¼ذلك½وعامله ما يف     [:قوله  )١(

 وقولـه  مبتـدأ ¼ ذلـك ½ وحاصل ذلك أن قولـه  .ر بأنه خلط إعرابا بآخر قال بعضهم معتذرا عن املفس  ،¼نتلوه½فالعامل فيه هو    
حـال وعاملـها مـا يف    ¼ نتلـوه ½خبـره و  ¼ مـن اآليـات   ½أو  ¼ نتلـو ½حال من اهلاء وعامله هـو       ¼ من اآليات ½خبره وقوله   ¼ نتلوه½
  ) صاوي. (من معىن اإلشارة وهذا هو الذي يشري له املفسر على قول بعضهم¼ ذلك½

 بسا علـى الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـالوا لـه نـراك تـ           سبب نزوهلا إن وفد نجرانَ قِدمو     ] إخل... ثل عيسى إن م  [:قوله  )٢(
قالوا عيسى عليه الصالة والسالم؟نا فقال من هو صاحب ،ت م أنه عبد اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أَزععبـد  ل أنهج 

  )مجل، صاوي. (لق من غري أب فرتلت اآلية خ،لق من اخلَثلٌ فقالوا هل له ِم،اهللا ورسوله
بفتح الالم وهو اجلسم وأما الروح فمن نور نبينا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا محـل اخلَلـق علـى القالَـب ال       ] أي قالَبه  [:قوله  )٣(

  )صاوي. (إخل﴾ وإال لكان ضائعا... على صورة اجلسمية الشاملة للروح نظرا لقوله ﴿مث قال له كن
  ]علمية. [ بينهمابهأشار بذلك إىل وجه الش ]وكذلك عيسى[: قوله  )٤(
خبـره أي احلـق املـذكور    ﴾ ربـك  ِمـن ﴿ مبتـدأ و ﴾الْحق﴿وقيل ، أشار به إىل بيان ملبتدأ حمذوف     ]أي أمر عيسى  [: قوله  )٥(

  ]علمية. [من اهللا
وم مـن  ألنـه معـص  ] الزمـر [﴾ك عملُنطَحب ليلئن أشركت﴿خطاب له واملراد أمته على حد       ] فال تكن من املمترين   [: قوله  )٦(

  )صاوي، مجل. (االمِتراء والشرك وكلِّ كبرية وصغرية

  ك١٢. أي ال يقبلها بل يقبل اإلسالم?

  ك١٢. يف وجه اجلمع بني احلديثني?

  ك١٢. وقيل اللوح?

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

205 

 
0 

ِفي  من  عد  النصارى ﴿ ِْ َْ َما جِِ  ِاءک من الِعلم َ ْ ْ َ ِ َ َ رهٓ ْ فقل ﴿)١( م﴾ بأ ُ َ  عالوا ندع ابناءنا  ﴾ هلم ﴿َ ْ ََ ٓ ََ ُْ َ ْ َ ْوابناءكم و  ساءنا و  ساءكم )٢(َ ُْ َُ َ َٓ ٓ َٓ َ ِْ َِ َ ََ َ َ
ْوا فسنا وا فسكم ُ َ َُ ُْ َْ ََ ثم  ن ت ل  ﴾ فنجمعهم ﴿ََ  ْ ِ َ َْ رع يف الدعاء ﴿)٣(﴾ُ َ فنجعل لعننتض  َْ  ْ َ ْ ٰع َ  ا ك)٤(ِ اهللا َتَ ْ َذب ْ  ﴿َ ِ ول أ﴾ ب﴾۶۱ِ : نقن 

ن الكاذب يف شأن عي  ران لـذلك ملـا حـا)٥(لعاللهم ا ّجُ وقد دعا   اهللا عليـه و سـلم وفـد  جنـ وا صـ حـىت : لوه فيـه فقـا
وتـه وأنـه مـا باهـل : )٦(و رأيهمُ ذمرنا ثم نأتيك فقالأننظر يف  رفتم  نبلقد  رجـل)٧(ع وا ا واد وا  وم نبيـا إال  ل  عـ ف هلكـ  )٨(قـ
وا ر فوا ن نص رج ومعـه ا ول   اهللا عليه و سـلم وقـد  ر وا ا حلـس فأ خـ ص س ل ي وقـال هلـم ت وت½: علـواحلـسني وفاطمـة و ُإذا د  عـ

وا ¼نواّمَِفأ وا أن يال عن فأ و نعـيم )٩(ب زية رواه أ وه   ا ب وصا جل ع ن عبـاس قـال .حل ن ا بـو ون ½: عـ ن يبـا رج الـذ هلو  ي خـ لـ

                                                
للتبعـيض  ¼ مـن ½أي بأن عيسى عبد اهللا ورسوله عليه الصالة والسالم وهو حال أي كائنا من العلم و     ] من العلم بأمره   [:قوله  )١(

  )كرخي. (كما هو الظاهر وجيوز أن تكون لبيان اجلنس
 إليـه  مم ضن يباهله فِل به ومبختصلة تبيني الصادق من الكاذب وهذا ي   القصد من املباه  إن قلت   ] إخل... ندع أبنائنا  [:قوله  )٢(

تجرأ على تعـريض أعزتـه ويف   حيث اسه بصدقه يف الداللة على ثقته حباله واستيقان      قلت ذلك أمتّ   ؟األبناء والنساء يف املباهلة   
     الداللة على ثقته بكذب خصمه وألج هِلل أن يك خصزته مجيعا لو متّ أعمه معت املباهلة وإمنا خـم  صاألبناء والنساء أل 

أعز   األهل وإمنا قد     مهم يف الذكر على نفسه ليم وقرب مرتلتهم وفيه أكرب دليل علـى صـحة نبوتـه    نبه بذلك على لطف مكا
حدرِو أألنه مل ي،م عرم أجابوا إىل املباهلة ألجاب دعاءه نّوأفوا صحة نبوته  مسلم وال نصراين أخازن. (م(  

م وا لعلـه أن يظهـر لكـ   نأَلـوا وتـ  عجهنا تنبيها هلم على خطئهم يف مباهلته كأنه يقـول هلـم ال ت  ¼ مث½أتى بـ ] مث نبتهل [: قوله  )٣(
كـل  ها وهي اللعنـة هـذا أصـله مث اسـتعمل يف     لة بفتح الباء وضمواالبتهال افتعال من البه.  حبرف التراخي  احلق فلذلك أتى  

مسني. (د فيه وإن مل يكن التعانادعاء جمته(  
كتبان بالتاء اـرورة ومـا عـدامها    ه ﴿واخلامسة أن لعنت اهللا عليه﴾ ت    هذه واليت يف النور يف قول     ] فنجعل لعنت اهللا   [:قوله  )٤(

  )مجل. (باهلاء على األصل
  )مجل). (العياذ باهللا(، إلهأي الذي يقول إنه ابن اهللا أو يقول إنه] الكاذب يف شأن عيسى [:قوله  )٥(
  )مجل. (هم وامسه عبد املسيحهم وعاملُربهم أي ِحفُّسقُأي كبريهم وهو أُ] همذو رأِي [:قوله  )٦(
  )مجل. (إخل... إخل أو بفتحها عطفا على املفعول أي وعرفتم أنه ما باهل... أي واهللا إنه¼ إن½بكسر ] وأنه ما باهلَ [:قوله  )٧(
  )مجل. ( هو سيدنا ونبينا صلى اهللا عليه وسلم والرجلُ،حوهأي صاِل] َوا الرجلعفواِد [:قوله  )٨(
رى وجوهـا لـو   ن معـه قـال كـبريهم إين ألَ    صلى اهللا عليه وسلم ومـ     النيب اأوا ر أي وذلك ألم ملّ   ] نواوا أن يالعِ  فأب [:قوله  )٩(

نخاز. (زاله فال تبتهلوازيل جبال من مكانه َألسألوا اهللا أن ي(  

  ع١٢. معطوف على ندع?

  ١٢. أي للمباهلة?

  ١٢. بكسر الدال?

  ج١٢. أي من بيته إىل املسجد?  ١٢. إىل بالدكم?  مد١٢. أي صاحلوا=

  ١٢.  لألربعةأي=
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وا ال جيدون ماال جعر وا ½:  وروي ¼ وال أهال )١(ل ر و  ج  خ وا ل ر قال َان  ذا   ﴿.¼حتـ ٰ ور ﴿ِ  ُل و القصص  ك﴾ املذ َ َ ْ َ ُ  اخلرب )٢(﴾َ
َ الحق ﴿ ُما من  ال   اال اهللاَو  ﴾ الذي ال شك فيه ﴿ْ  ِ ِ ٍِ ٰ ُؕ و ان اهللا ل و العزيز َْ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ  ِ ُالحكِيم ﴿ ﴾ يف ملكه ﴿َ ْ َ ْفان تولوا   ﴿)٣(﴾ يف صنعه  ﴾۶۲ْ  َ َ ِْ َ ﴾

ن اإلميان ﴿ وا  ر عأ ض ِفا ع ْيَنن اهللا عليم بالمْفسد ﴿َ ِ ِ ُ ْ ِ  ْ ِ َ َ ر،﴾ فيجازيهم﴾۶۳  ع ا و ر  ع الظا ملضم وفيه و م ضه َقل يا ـل  ﴿)٤(ض ْ َ  ْ ُ
ِا ِكتب  ٰ ود والنصارى ﴿)٥(﴾ْ ٍ عالوا ا    لمة سواء  ليه ا ۢ ٓ ََ َ ٍَ َ ِ َ ِٰ ْ ىن﴾ مصدر َ رهامبع  و أ م  ْب ننا وب نكم   ﴿)٦(مست ُ َ َ َْ َْ ي ﴿ََ  ال ﴾ ن ﴿َاه﴾ 
ِ  عبد اال َ ُ ْ ِ اهللا وال   ک ب  شيئا وال يتخذ  عضنا  عضا اربابا من دون اهللاَ ِ ُ َ َْ َ َُ َ َ ِْ ْ ْ ْ َ ًْ ْ َ ً َ َ  ِ َ ِ َُ ً ٖ رهبان ﴿)٧(ختذتم األحبارا﴾ كما َ ْفان تولوا ل وا  َ َ ِْ َ ﴾ 

ر َأ وحيد ﴿ع ن ا لتوا  ع ُفقولوا  ض ْ ُ َاش دوا بانا مسلمون ﴿ ﴾ انتم هلم ﴿َ ْْ ُ ِ ُْ  َ ِ ْ ّوح﴾﴾۶۴َُ زل .دون م ود )٨(نو راهيم : ليهملا قال ا بإ
ن   دينه عودي و حن تحاجون   ﴿.ى كذلك  وقالت النصار،يه َيا ل ا ِكتب لم  ْ  ٓ َ ُ َ ِ ِ ٰ ْ َ ْ َ ون ﴿  َ  ابر يم  صم﴾ ختا ْ ِ ٰ ْ زعمكم أنه ِ ب﴾ 

ٖوما اُنزلِت التور ة واالنجيل اال من  عدہ  ع  دينكم ﴿ ِۤ ْْ َْ ُ ِ ِ ِ ْ ِْ ََ َُ ٰ ْ  ِ نَ ز م﴾  زو)٩(طويل ب رانية ﴿ن وبعد  ودية وا لنصهلا حدثت ا َافَال  ليه َ
                                                

  )مجل. (أي إلجابة الدعوة فيهم] ال جيدون ماالً [:قوله  )١(
صـفته وجيـوز أن يكـون    ¼ احلـق ½و¼ إن½خبـر  ¼ القَصص½ضمري فصل و¼ هو½جيوز أن يكون ] إن هذا هلو القصص  [:قوله  )٢(

نا عيـسى عليـه   إىل مـا تقـدم ذكُـره مـن أخبـار سـيد       ¼ هـذا ½واإلشـارة بــ     ، ¼إن½خبره واجلملة خرب    ¼ القَصص½مبتدأ و ¼ هو½
  )مسني. (الصالة والسالم

  ]علمية. [قفيه إشارة إىل حذف املتعلِّ ]نعهيف ص[: قوله  )٣(
وذلك لإليـذان بـأن اإلعـراض عـن التوحيـد واحلـق بعـد مـا         ¼ املفسدين½أي حيث قال ] إخل... وفيه وضع الظاهر  [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (فىخن شدة الوعيد ما ال يقامت به احلجة إفساد للعامل وفيه ِم
موا يف سـيدنا إبـراهيم عليـه     املدينة واجتمعوا بـاليهود فاختـص  جرانَفد نم وا قِدنزلت ملّ] إخل... قل يا هل [:قوله  )٥(

  الصالة والسالم فزع  فقال الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     ،مت اليهود كذلكمت النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وزع 
 ،اخذت النصارى عيسى ربـ ا كما اتخذك رب ما تريد إال أن نت: فقالت اليهود للنيب صلى اهللا عليه وسلم  ،يقني كاذب ال الفر ِك

فأنزل اهللا تعـاىل ﴿قـل يـا أهـل     ) عليهما الصالة والسالم(وقالت النصارى ما تريد إال أن نقول فيك ما قالت اليهود يف العزير   
  )خازن. (إخل﴾... الكتاب تعالوا

  )مجل. (ختلف فيهاأي ال خيتلف فيه التوراة واإلجنيل والقرآن بل كل الشرائع ال ت] مستٍو أَمرها [:قوله  )٦(
اد النـصارى وذلـك أـم سـجدوا لألحبـار والرهبـان       بـ أي ع¼ والرهبـان  ½،أي علمـاء اليهـود  ] ذمت األحبـار  كما اختَ  [:قوله  )٧(

خازن. (دوهموعب(  
  ]علمية. [ق عادتهفْىل بيان نزول اآلية اآلتية على وأشار به إ ]ونزل[: قوله  )٨(
فكان بـني إبـراهيم وموسـى ألـف سـنة وبـني موسـى وعيـسى ألفـا سـنٍة صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم                 ] ِبزمن طويل  [:قوله  )٩(
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  مد١٢. من نبأ عيسى?

  مد١٢. أي الخيتلف فيها القرآن والتوراة واإلجنيل?
 ع ع

ٰب الكٰت
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َ عقلون﴿ ْ ُ ِ ْ ولكم)١(﴾﴾۶۵َ ِ ؤالء مبتدأ يا ﴿﴾ َ أ﴾ للتنبيه ﴿اَ ﴿ .ق بطالن  ٓ َ ُ ٌحاججتم ف  َ كم ب  عِلم   واخلرب ﴿)٢(﴾  ٖ ِ ْ ُْ َ ْ ِ ُ ْ َ ن َ م﴾ 
و  وعي  وزعمكم أنكم   دينهما ﴿ ر  عأ م تحاجون ف  ليس َ ك م ُفلم  َ ْ َ َ ْ ْ  ِ ََ ٓ َ ُ َ ٌم ب  عِلمِ ْ ٖ ِ راهيم ﴿ْ ن شأن إ بـ ﴾  ُواهللا  عَلم  م ْ َ ُ َ ﴾

َوا  ال  عَلمون ﴿ شأنه ﴿ ْ ُ ْ َ َ َ راهيم ﴾۶۶َ ًما ان  ابر يم ي وديا وال   انيا و كِن  ان حنيفا ﴿: ب﴾ قال تعاىل تربئة إل ْ ْ ٰ  ِْ َ َ َْ َ ََ ِ َ ِ  ِ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ ن ٰ ع ﴾ مائال 
ن القيم ﴿)٣(األديان كلها ًسلما م ي إىل الد ِ وحداْ َوما  ان مـن المـ ك ْ  ﴿  ﴿)٤(م ﴾  َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ َان اولـ ﴿.﴾ ﴾۶۷َ ْ َ ِي النـاسـِ   ﴾ أحقهـم  

ُبابر يم للذ اتبعوہ ﴿ َْ ُ َ ْين َ َِ  ْ ِ ِٰ ْ ِ و ذا الن     ﴿)٥(﴾ يف زمانهِ  َ ٰ وافقته له يف َ رعه ﴿أمل﴾ حممد  شر  ْوالذ  منوا كث ُ َ ْيَن ِ ن أمته فهم َ  م ﴾ 
ي أن ن  ينبغالذ ن   دينه ال أنـتم ﴿ي وا  و ع  حن ل َواهللا و   المؤمن ْ  ﴿ يق ِ ِ ْ ُِ ْ  َ رهم وحـافظهم﴾۶۸َُ زل ملـ.صـ﴾ نا ّ و ود نـ ليهـا دعـا ا

ِودت طاÒِفٌة من ا ل ﴿: معاذا وحذيفة وعمارا إىل ديـنهم  ْ َ ْْ  َ ٓ ْ ا ِكتـب لـو ُ ـِضلونكمَ   ُ َ  ْ ْ َ ِْ ْؕ ومـا ُ ـِضلون اال ا فـس م ٰ ُ َ ُ ْ َ ۤ  ِ َ َْ  إثـم ّ﴾ ألنَ 
وم فيه ﴿)٧( عليهم)٦(إضالهلم ون ال  يطيع واملؤ َوما  شعرون ﴿ من َْ ُ ُ ْ َ ِيا ل ا ِكتب لم تك ون باٰيِت اهللا   ﴿.﴾ بذلك   ﴾۶۹َ ٰ ِ َٰ ْ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ْ َ ْ   ﴾

ر ص املشتمل   نعت حممد   اهللا عليه و سلم ﴿)٨(نآلقا َوا   ش دون ﴿ ع ْ َُ ْ َ َ ون﴾۷۰َ   ......................تعلم﴾ 

                                                
  )أبو السعود. (أمجعني

رون فال تعقلون بطالن أال تتفكّ½ذكور أي ر هو املعطوف عليه ذا العاطف امل  اهلمزة داخلة على مقد   ] أفال تعقلون  [:قوله  )١(
  )أبو السعود. (¼أتقولون ذلك فال تعقلون بطالنه½ أو ¼قولكم

  )مجل. ( اسم اإلشارة مذهب كويفّ حرف النداء معحذف] يا هؤالء [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان معناه ]إخل... مائال عن األديان كلها[: قوله  )٣(
ة اإلسالم احلادثة وإال الشترك اإللزام أي ألم يقولون ملـة  ة التوحيد ال على ملّ أشار به إىل أنه كان على ملّ      ] داحوم [:قوله  )٤(

اإلسالم حدثت برتول القرآن على نبينا صلى اهللا عليه وسلم وكان سيدنا إبـراهيم قبـل نبينـا عليهمـا الـصالة والـسالم مبـدة               
ادثة برتول القرآن فعلم أن املراد بكون سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم مـسلما     طويلة فكيف يكون على ملة اإلسالم احل      

  )كرخي. (ةة التوحيد ال على هذه امللّأنه كان على ملّ
لون سيدنا وموالنـا حممـدا وأصـحابه صـلى     شموعلى هذا فالعطف للمغايرة فإن الذين اتبعوه يف زمانه ال ي      ] يف زمانه [: قوله  )٥(

  )ملج. (سلم وعليهم الرضواناهللا عليه و
موا بـه  قـع حـىت يـأثَ   ي إضالل املـؤمنني وإال فإضـالل املـؤمنني مل ي      أي إضالل املؤمنني أي متن    ] ألن إمث إضالهلم   [:قوله  )٦(

املؤمننييهم إضاللَفحصول اإلمث عليهم بتمن ) .ملج(  
  ]علمية. [¼ه كفاعِل على الشرالدالّ½ا ورد يف احلديث ته كمر إىل بيان علّأشار به املفس ]إمث إضالهلم عليهم[: قوله  )٧(
  ]علمية. [ر كما قيل ألنه خالف املتباِد واإلجنيلُ ال التوراةُنُآأشار به إىل أن املراد من اآليات القر ]نآالقر[: قوله  )٨(

  ١٢. أي الباطلة?

  مد١٢. يضاعف هلم بضالهلم وإضالهلم?
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ق َيا  ﴿.)١(حل أنه ا تلبسون   َ ل ا ِكتب لم  ْ ُ ِٰ ْ َْ َِ ِ َ ونْ ِالحق بالباطل   ﴿)٢(ختلط﴾  ِ َ ْ ِْ ريفَ  ر ﴿)٣(لتح﴾ با زو ي وا َ وتكتمون الحق  لت َْ َ ْ ُ ُ ْ ي أ﴾ َ
ي  َا   عَلمون ﴿ َو ﴿)٤(لنبنعت ا ْ ُ ْ َ ِوقالت طاÒِفٌة من ا ل ا ِكتب  ق ﴿حلا﴾ أنه ﴾۷۱َ ٰ ْ َِ ْ َ ْ  َ ٓ  ْ َ ود لبعضهم ﴿)٥(﴾َ ْ منو ليه ا ُ َا بالذي اُنزل ع َ  ِ َ ِ ْ  ِ  ِ
ْالذ  منوا ُ َ ْيَن ِ ران ﴿أ﴾    َوج  الن ارِ  لقي ا  َ ُ  و ك وا ﴿)٦(أوله ﴾ َْ ُ ْ ْ  ه لعل م﴿به ﴾َ ُ  َ َ َ َ يرجعون﴿﴿ أي املـؤمنني ﴾ِ ُ ِ ْ  عـن  ﴾﴾۷۲َ

وهلم فيه ع هؤالء عنه بعد د ون ما ر و خدينهم إذ  ل و علم إالجيق وا نه لعلمهم بطال ل وهم أو تؤمنوا   أيضا ﴿لوقا ُ وال  ِ ُْ َ َ﴾)٧( 
                                                

  ]علمية[. ر القاطع فيلزمها العلم بالعلم ألا اخلبر الشهادةَفس ]قاحلتعلمون أنه [: قوله  )١(
بس  ال من اللُّـ ¼ضرب يضرب½س من باب س يلِبط وفعله لببس بفتح الالم مبعىن اخللْأشار به إىل أنه من اللَّ    ]طونخِلت[: قوله  )٢(

علمية. [مم يعلَوفعله عِل ¼       ½ الالم بالفارسي بضم[  
،  هو الكذب والتزوير حتسينه ورالكذب وحتسينه ألن الز   أي تزيني   ¼ والتزوير½أي التغيري والتبديل وقوله     ] بالتحريف [:قوله  )٣(

ال بعـضهم بـبعض   مون نعت سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم عـن النـاس فـإذا خـ    كتن أحبار اليهود كانوا ي وذلك أ 
روا ذلك فيما بينهم وشِهأظهدوا أنه حق) .ملخازن، ج(  

  ]علمية. [ احلق ليس عني األول بل هو نعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة فال تكرارأشار به إىل أن هذا ]أي نعت النيب[: قوله  )٤(
 ربا من يهـود خيـرب  لبيسات اليهود وقيل تواطأ اثنا عشر ِحهذا نوع آخر من ت    ] إخل... وقالت طائفة من أهل [:قوله  )٥(

   ر النـهار  روا آخِـ لنهار باللسان دون اعتقاد القلب مث اكفُلوا يف دين حممد صلى اهللا عليه وسلم أول ا فقال بعضهم لبعض أدخ
  ظَوقولوا إنا ن   رنا علماءنا فوجدنا أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ليس هو بذلك املنعوت وظهـر لنـا كذبـه     رنا يف كتبنا وشاو

   فإذا فعلتم ذلك شك حممد صلى اهللا عليه وسلم يف دِ   أصحاب ينه فاتم أهل الكهـ   موه وقالوا إعـون  ا فريِجتاب وأعلـم بـه من
 ذلك على اليهود فقـال كعـب ابـن األشـرف     ق إىل الكعبة شفت القبلةُِر وقيل هذا يف شأن القبلة وذلك أنه ملا ص     .عن دينهم 

عـوا إىل  روا وارِجوا إليها أول النـهار مث اكفُـ  نزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم يف شأن الكعبة وصلّ نوا بالذي أُ  ألصحابه آمِ 
 صـلّى اهللا  هلع اهللا رسـولَ طّم أعلم منا فريِجعـون إىل ِقبلتنـا فـا   عون فيقولون هؤالء أهل كتاب وه  هم يرجِ كم آخر النهار لعلَّ   بلِتِق

  )خازن. (ل هلا أثر يف قلوب املؤمننيحص هلم ومل يمم تِت فلَهم وأنزل هذه اآليةَ على سرعليه وسلّم
  ]علمية. [¼نواِمآ½ زمان لقوله  ظرف﴾وجه النهار﴿أشار بذلك إىل أن  ]هلَأو[: قوله  )٦(
¼ وقـالوا ½فالضمري يف قوله  ¼ أيضا½إخل﴾ كما أشار له بقوله      ... نزلنوا بالذي أُ  معطوف على ﴿آمِ  ] إخل... وال تؤمنوا  [:قوله  )٧(

وأشـار إىل الوجـه   ¼ م زائـدة الـال ½إشارة إىل أحد وجهني يف تقرير اآلية وبين عليـه قولـه   ¼ قواصدت½وقوله ¼ الطائفة½عائد على   
 ﴾إال ملـن تبـع ديـنكم   ﴿ على هذا الوجه أن الالم غري زائدة ولـذا قـال يف التقريـر    ويبىن¼ إخل... وارِقاملعىن ال ت½الثاين بقوله  

ك أي مـن حيـث التمـس   ¼ وما عداه ضالل½ وقوله ،أي بأن كان منكم¼ وافق دينكم½ وقوله  ،فأشار به إىل أن الالم غري زائدة      
 به بعد على حذف ¼ أن يؤتى½أي بني الفعل ومفعوله وقوله ¼ واجلملة اعتراض½ه وإن كان يف أصله دينا صحيحا وقوله        سِخ ن

  بيان ملا أُ ¼ إخل... من الكتاب ½ره وقوله   اجلار كما قدلْـ كفَ¼ والفـضائل ½وه وقولـه  وت  ـ ق البحـر وتظليـل الغام وإنـزال املَـ  من 
Å 
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  ١٢. أي أهل كتاب?

  ١٢. أي الدين=

  ١٢. أي أهل الكتاب?

  ١٢. الدين=
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وا ﴿ ْاال لمن  قتصد َ ِ ِتبَع ﴾ الالم زائدة ﴿ِ  ق ﴿َ ْدينكم  ف ﴾ وا ُ َ ْ ْقل ﴿: ﴾ قال تعاىل ِ ِان ال دي  دي اهللا  ﴾ هلم يا حممد ﴿ُ  َ ُ ٰ ُ ْ ﴾ الذي ِ
ْان هو اإلسالم وما عداه ضالل واجلملة اعرتاض ﴿ ۤيؤ   احد مثل ما ﴿)١(ي بأن أ﴾ َ َ َ َْ  ٌ َ  ْ ْ اُوت تم   ُ ِْ ن الكتـاب واحلكمـة ْ م﴾ 

وا¼أن½والفضائل و ول تؤ من  ىن منه ،مفع ىن¼أحد½ملستث وا ىن ،ملستث قدم عليه ا روا: ملع ا  ذلك  ٰ بأن أحدا يؤ تقال 
ع دينكم ﴿ ن ا تبإال  ْاو مل ْيحاجوكم   ﴾ بأن ﴿َ ُ ْ  ٓ َ وكم ﴿أ﴾ ُ ون  يغلبي املؤ ْعِند ربكم  من ُ  َ َ حْ وم القيامة ألنكم أ ص﴾   ، دينا ي

راءة خ ْ أأن )٢(قويف  و زة ا بي  لت رون به قال تعاىل َي أوأبهم ن ﴾﴿تق إيتاء أحد مثله  ن أ ي  فم

                                                
اأي ¼  تؤمنواوأنْ مفعول½وى وقوله  لْوالسم زيادأي ¼ واملـستثىن منـه أحـد   ½وقوله ، على كل من الوجهني؛ زيادِة الالم وعد

وال تؤمنوا أي تقروا وتعترفـوا وتـصرحوا ألحـد مـن     ½تقديره ، على زيادة الالم وأما على عدم زيادا فاملستثىن منه حمذوف    
وهـذا نـاظر لعـدم زيـادة     ¼ إخل... املعـىن ½وقولـه  ¼ ينكم ومن مجلتكمالناس بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إال ملن هو على د     

أي ال تظهروا وال تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ألحد أي عند أحد إال ملن تبـع ديـنكم أي إال        ¼ ال تِقروا ½الالم فقوله   
أَخفُوا تصديقكم بـأن املـسلمني قـد أُوتـوا     ومحصل هذا أنه قال بعضهم لبعض أَِسروا و. عند من هو من مجلتكم دون غريه    

املـصدرية  ¼ أن½فهـو يف حيـز   ¼ يؤتى½معطوف على ¼ أو حياجوكم½وقوله ، مثل ما أوتيتم وال تفْشوه إال َألشياِعكم وحدهم   
 هلـذا  واالسـتثناء يرِجـع  ، عائـد علـى أحـد ألنـه مجـع يف املعـىن        ¼ يحـاجوكم ½والضمري يف   ، أيضا فلذلك قدرها املفسر معه    

روا بـأن املـسلمني حيـاجونكم عنـد     وال تؤمنوا أي ال تعترفـوا وال تقِـ  ½والتقدير ، املعطوف أيضا لكن على عدم زيادة الالم      
تعليـل النفـي املُتـسلِّط علـى     ¼ ألنكم أصح ِدينا½وقوله ، ¼ربكم ويغلبونكم إال ملن تبع دينكم أي إال عند من هو على دينكم 

وحاصل الوجهني السابقني أم على الوجه ، ¼أصلح دينا ½ون باملُحاجة ألنكم أصح دينا ويف نسخة        أي ال يغلب  ¼ حياجوكم½
مـر علمـاءهم عـوامهم بـأن     وا وقـد أَ وتـ  مثـل مـا أُ  ينا وفـضائلَ  أوتوا كتابا وِداألول غري مصدقني وغري معتقدين أن املسلمني      

اليم على الوجه الثاين معت        صدقوا وال يعتقدوا ذلك وأقون بأن املؤمنني قد أوتوا مثلـهم مـن الـدين والفـضائل     قدون ومصد
ظهروه إال فيما بينـهم وال يكـون هـذا اإلظهـار عنـد املـسلمني لـئال        وا بذلك وال ي رِقمر علماءهم عوامهم بأن ال ي     لكن قد أَ  
  )ملج. (ينهم وال عند املشركني لئال يؤمنواباتا على ِديزدادوا ثَ

 وهو مـن كـالم الطائفـة ال مـن كـالم اهللا تعـاىل كمـا قيـل ألنـه          ¼منواؤت ال½ـق بر الباء إشارة إىل أنه متعلِّ   ا قد إمن ]بأن[: قوله  )١(
يحتاج إىل حمذوف أي دعلمية. [تىؤرمت ذلك وقلتم ألن يب[  

 وقولـه  ،دى اهللا﴾وعلى هذه القراءة فهـذا كـالم مـستأنف والكـالم األول قـد مت عنـد قولـه ﴿هـ               ] إخل... ويف قراءة  [:قوله  )٢(
املصدرية مـن غـري   ¼ أن½ تسهيل الثانية اليت هي مهزة   أي مزة االستفهام الذي للتوبيخ يعين مع اإلنكار مع ¼        مزة التوبيخ ½

مصدرية وهي مع مدخوهلا يف تأويل مبتدأ واخلبر ¼ أن½أشار به إىل أن    ¼ إخل... أي أو إيتاء  ½إدخال ألف بني اهلمزتني وقوله      
  )مجل. (أي ال ينبغي منكم هذا اإلقرار واالعتراف عند غري أشياِعكم وأهل ِدينكم¼ تقرون به½قد قدره بقوله حمذوف و

  م١٢. يشري إىل أنه عطف على أن يوتى?

  م١٢. أي االستفهام للتوبيخ?
ُاءَش   ْنَ ِمْ ِيتُْؤ يِ اهللاِدَِي بَلْضَْف ال ِن اُْل ق ٓ
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ٌ واهللا واسع أحد مثل ما أوتيتم ﴿ ٰ يؤ  أنه ال )١(لكم ِ َ ۙ﴾ كثري الفضل ﴿َُ ٌ عليم ﴿ ْ ِ و أهله﴾۷۳َ ن  ه﴾  ْختص برحمت  مـن   ي ﴿.)٢(مب َ ْٖ ِ َ َ  ِ َ ْ
ِ شاءؕ واهللا ذو الفضل العظيم ﴿ ُْ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ ُ َ ٓ َ تامن   قنطار﴿.﴾﴾۷۴  ٍ ومن ا ل ا ِكتب من  ان  ََ ْْ ْ ِِ ِ ُ َ َ ِْ ْ ِ ِْ ْٰ ْ َ َ يؤدہ  الي   ﴿)٣(ي مبال كثريأ﴾  َ َْ َ ِ ٖ ۤ ﴾ ألمانته   

ن سالم أودعه رجل ألفا ومائيت أوقية ذهبا فأداها إل تامن  بدينار ال يؤدہ  الي  يه ﴿بكعبد اهللا  َ ومن م من ان  َ ُ ِْ ْ َْ ِ ِ ِٖ ۤ ْ ْ  ٍ ََ ْ ُ َِ ْ ْ ﴾ خليانته َ ُ
ًاال ما دمت عَلي  قاÒِما ﴿ ٓ َ ِ ْ َ َْ ُ َ ي دينارا فجحده ﴿ِ  ر ودعه  رف ا ن األ ره ككعب  ش﴾ ال تفارقه فمىت فارقته أ ق ست ش ب َذل  نك ِ ٰ ﴾
رك األداء ﴿أ ْ بان م قالوا تي  ُ َ ْ ُ  َ وهلمِ َ ليس عَل نا    االم ٖ   ﴿)٤(ق﴾ بسبب  ّ ُ ْ ِ َْ َ َ ْ رب ﴿أ﴾ َ ٌ س يل لعي ا ْ ِ  الستحالهلم )٥(ي إثمأ﴾ َ

وه إليه تعاىل ن خالف دينهم و نسبظلم  َ و قولون ع َ  اهللا ا كذب قال تعاىل ﴿، )٦(م ْ ِْ َ ْ ِ َ َ ُ ُ َ َ و م  عَلمون ﴿﴾ يف نسبة ذلك إليه ﴿َ ْ ُ ْ َْ ُ َ۷۵﴾ ﴾
ون ﴿ ٰ ب   بأم كاذ ٰ من اوف ﴿)٧(بيلسـ﴾ عليهم فيهم َ َْ ْ ْي  ع ــَ ٖدہ َِ ن أداء األمانـة ﴾ الـذي عاهـد عليـه أوِ مـ بعهـد اهللا إليـه 

ٰوا قوغريه ﴿ يـبت )٨(﴾ اهللاي ـَ  َفان اهللا يحب المتق ْ  ﴿  وعمل الطاعات ﴿)٩(صرك املعا ِ ِ َ ُ ْ  ُ َ ر  ﴾۷۶ِ  ع الظا ه﴾ فيه و ع )١٠(ض و ض  م
                                                

 زيـادة الـالم ألن   مـع ¼ قواصدتـ ½بــ  ¼ تؤمنـوا ½هذا إمنا يناسب الوجه األول الـذي هـو تفـسري       ] إخل... فمن أين لكم   [:قوله  )١(
 وأما على الوجه الثاين فال يظهر ألن حاصله أم معترفون ،واتوؤتى أحد مثل ما أُ   مقتضى هذا الوجه أن يكونوا منكرين أن ي       

  )مجل. (م بعضهم بعضا عن االعتراف بذلك عند املسلمني كما تقدىاملسلمني قد أُوتوا مثلهم ولكن بأن 
  ]علمية. [بلهلالرتباط مبا قَق فيه إشارة إىل حذف املتعلِّ ]مبن هو أهله[: قوله  )٢(
لـه   أن الـذي ذكـره بقو  كأنه يشري ذا إىل أن املراد بالقنطار املال الكثري ال يقيد حقيقة القنطار مـع   ] أي مبال كثري   [:قوله  )٣(

  )مجل. (لْف أُوقية ومئتان مئةُ رطل وهي القنطار إذ أَ حقيقيقنطار¼ أودعه رجل½
أن غريهـم منـهم األمـني      أهـل الكتـاب بـذلك مـع    م خـص  ِل؛فيه إشارة إىل جواب عن سؤال   ] إخل... بسبب قوهلم  [:قوله  )٤(

واخلائن وإيضاحه أنه إمنا خصهم باعتبار واقعة احلال إذ سبب نزول اآليـة مـا ذكـره وألن خيانـة أهـل الكتـاب املـسلمني           
كرخي. (تكون عن استحالل بدليل آخر اآلية خبالف خيانة املسلم املسلم(  

يني فقـد  مـ ن اُألأ يف شـ عىن املراد من الكالم فإنه إذا مل يكن ألحد علـيهم طريـق  امل إىل بيان   به أشار ]إخل... أي إمث [: قوله  )٥(
  ]علمية. [ عن اإلمث وهو كناية،ارتفع عنهم اإلمث واللوم

وا عـ ننـا واد ن ليس علـى دي  لنا ظلم مسبوا القول املذكور إىل اهللا تعاىل أي قالوا إن اهللا أحلّ     أي ن ] وه إليه تعاىل  بسون [:قوله  )٦(
  )ملج. (أن ذلك يف التوراة

  ]علمية. [ أي اليهود¼عليهم½بقوله ، وهفَما نر إىل إثبات ِلأشار به املفس ]عليهم فيهم سبيل[: قوله  )٧(
  ]علمية. [قامأشار به إىل حذف املفعول بقرينة املَ ]اهللا[: قوله  )٨(
  ]علمية. [ب عليهثره املرتأشار به إىل بيان أ ]إخل... بترك املعاصي[: قوله  )٩(
  ]علمية. [قتإشارة إىل عمومه لكل م ]إخل... فيه وضع الظاهر[: قوله  )١٠(

  دم١٢. الذي دل عليه اليؤده?

ني  مدإثبات ملا نفوه من السبيل عليهم يف? ١٢. األمي
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ر  ىن يثيبهم أملضما زل يف ا.مبعي حيبهم  ليهو وراة ّ مل)١(ودن ي   اهللا عليـه و سـلم وعهـد اهللا إلـيهم يف ا وا نعت ا لتـا بد ص لنب ل
ع سلعة أ وى أو يف  ن حلف كاذبا يف د بيو ع َان الذ  ش  ون  ﴿: فيم ْ ُ َ ْ َ ْيَن ِ ون ﴿ِ   ِ ع د اهللا  ل﴾ يستبد ِ ْ يف اإلميـان )٢(﴾ إلـيهم َِ

ي وأداء األمانة ﴿ ْوايمان م  لنببا ِ ِ َ ْ َ ًثمنا قليال  اذبني ﴿﴾ حلفهم به تعاىل كَ ْ ِ َ ً َ ن الدنيا ﴿َ َاُول   ال خَالَق  م﴾  َِ ِ ل م ف﴿ )٣(﴾ نصيبَ ْ ُ ي ـَ
ُاال ة وال ي لم م اهللا  ُ ُ ُ  َ ِ ُِ َ َ َ ٰ ْ وال ينظر الي م  ﴿)٥( غضبا عليهم)٤(﴾ْ ِْ َُ ُِ ْ َ َ رمحهم َ ْ يوم القيمة وال يزكي م﴿)٦(ي﴾  ْ ِٰ  َ َُ َ َ ِ َ ِ ْ َ رهم ﴿ْ ٌ ول م عذابيطه ﴾  َ َ ُْ َ َ 

ٌليم ﴿َا ْ ْو ان من م  ﴿.﴾ مؤلم ﴾۷۷ِ ُ ْ ِ ًل  قا  ي أهل الكتاب ﴿أ﴾ َ ِ ْ ِ َ ن األَ ِيلون السنت م با كِتب  شرف ﴿ب﴾ طائفة ككعب  ٰ ِْ ْْ ُ َ َ ِ َْ َ ٗ ي أ﴾  
راءته بقوا  وه﴿)٧(يعطف ي   اهللا عليه و سلم و ن نعت ا وه  ر ن امل ل إىل ما  حن  ص لنب م ف ح ُلتحسبوہ  ع َْ ُ َْ رف ﴿أ﴾ ِ َمن ملحي ا ِ

ِِكتب ْا  زله اهللا ﴿ٰ ِوما  و من ا ِكتبۚ ن﴾ الذي أ ٰ ْ َ ِ َ ُ َ ِ و قولون  و من عِند اهللاَ ِ ْ ْ ِ َُ ُ َ ْ ُْ َ ِ  وما  و من عِند اهللاَۚ ِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ و قولوَ ُْ ُ َ ِن ع َ  اهللاَ َ ْ ا كذب و م َ ُ َ َ ِ َ ْ
                                                

. ¼إخل... أو فـيمن حلـف كاذبـا   ½هذا وقولـه  : حاصل ما ذكره يف سبب الرتول أقوال ثالثة       ] إخل... ونزل يف اليهود   [:قوله  )١(
أي وحلفـوا علـى أن املبـدل الـذي ذكـروه يف      ¼ النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   لوا نعت   ا بد ملّ½وقوله  . ¼أو يف بيع ِسلعة   ½وقوله  
وذلك هو األشعث بن قيس حيـث  ¼ إخل... أو فيمن حلف½وقوله ،  بن األخطب وكعب بن األشرف يي وهؤالء كح  ،التوراة

 عليه وسلم شـاهداك أو ميينـه   ى اهللا له النيب صلّكان بينه وبني رجل نزاع يف بئر فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال    
   فقال األشعث إذاً حيلف   لعةأو يف بيع سِ   ½ايل وقوله    كاذبا وال يب ¼وق للبيع وحلف لقـد  أي فيمن أراد بيع ِسلعة أقامها يف الس
  )ملج. (أعطي فيها كذا كاذبا

 ال إىل املفعـول كمـا قيـل ألن    ¼اهللا½عـل وهـو    بيل إضافة املصدر إىل الفا    إشارة إىل أنه من قَ     ¼إليهم½ر  إمنا قد  ]إليهم[: قوله  )٢(
علمية. [لاألصل يف اإلضافة األو[  

  ]علمية. [ماخوذ من اخلَلْق واملراد ما خلق وقُدر له كما أنه سمي نصيبا ألنه نصب له¼ خالق½أشار به إىل أن لفظ  ]نصيب[: قوله  )٣(
 وإمنا يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ يف أثنـاء احلـساب مـن املالئكـة         هم أو بشيء أصال   رسأي مبا ي  ] مهمكلّوال ي [: قوله  )٤(

  الدالّ فال خيالف النصوص    م يوهذه واللتان بعـدها كنايـة عـن    ] احلجر[﴾فوربك لنسألنهم أمجعني  ﴿سئلون كقوله   ة على أ
  )ملج. (إهانتهم وشدة الغضب عليهم

به تعـاىل علـيهم ألن مـن عـادة امللـوك أـم       هـم كنايـة عـن غـض    ه تعـاىل مع مم تكلّ أشار به إىل أن عد     ]با عليهم ضغَ[: قوله  )٥(
علمية. [ضون عن املغضوب عليهمعِري[  

فـال  إشارة إىل أن النظركناية عن الرمحة ألن النظر قد يكون كناية عن الرمحة والتعظيم ال عن عدم الرؤيـة        ]يرمحهم[: قوله  )٦(
 وأما النظر باعتبار أصل معناه وهو تقليب احلَدقة حنـو املَرئـي التماسـا لرؤيتـه فهـو      .يامة يوم الق يرى الناساهللا تعاىليِرد أن   

  ]علمية. [حاله تعاىل م يف حقّخمصوص باألجسام وهو
  ]علمية. [ والباء لالستعانة،قراءتهب على حذف املضاف أي ¼بالكتاب½أشار به إىل أن قوله  ]بقراءته[: قوله  )٧(

  مد١٢. وأخذوا الرشوة على ذلك?

  ١٢. أي نظر رمحة?

  ك١٢. يعطفواـمتعلق ب?  ١٢. ميل كردن خم دادن?

ٰ ٓ
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َ عَلمون ﴿ ْ ُ ْ ون﴾۷۸َ زل ملا قال نصارى.)١(ب﴾ أم كاذ رهم أن يتخـذوه ربـ)٢(ن و ران إن عيـ  أ مـ  ا طلـب ّ وملـ،اجن
ود له   اهللا عليه و سلم ﴿ صض املسلمني ا لسج َما  ان  بع يََ َلبٍ  ان يؤتي  اهللا ا ِكتب   ﴿)٣(ينبغـ﴾  ٰ ْ ُ ُ َ  َِ ْ ْ َ َ َوالحكم)٤(ِ ْ ُ ْ ي الفهـم أ﴾  َ

ثم   قول للناس كونوا عِبادا    من دون اهللا و كِن  للشريعة ﴿ ْوالنبوة  ٰ َْ َ َِ ِ  ْ ُُ ِ ُْ  ً َ ْ ْ ُْ ُ ِ  ِ َ ُ َ و  َكونوا ربن ٖ    ﴿)٥(ليق﴾  َّ ِ ُ ْ ْ وب)٦(﴾ علماء عاملنيُ  إىل منس 
ون تفخيما ﴿ زيادة ألف و رب  نا ب َبما كنتم  علمون  ل ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ۙ  والتشديد ﴿)٧(﴾ بالتخفيفِ َا ِكتب وبما كنتم تدرسون ﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َٰ َ ي أ﴾ ﴾۷۹ْ

وا )٨(بسبب ذلك ُوال يامر  ﴿.تعمل فإن فائدته أن  ُ ْ َ َ ْكم َ رُ ي أ )١٠(يقـولعـ والنصب عطفا   )٩(ي اهللاأفع استئنافا ل﴾ با
ر تتخذوا المل كة والنب ٖ  اربابا   ﴿لبشا ًان  ََ ْ َْ ِ َّ  ََ َ ِْ َِ ُ راّ﴾ كما اختَ  ز ود  ي ذت الصابئة املالئكة وا ع ِايامركم با ك    والنصارى عي  ﴿ليه ِْ َُ ُْ ْ ُ ُ ْ َ

َ عد اذْ ا  مسلمون ﴿ ْْ ُ ِ  َْ ِ َ   ...............................................................  )١١(ي له هذاينبغ﴾ال   ﴾۸۰َ
                                                

  ]علمية. [¼يعلمون½إشارة إىل مفعول  ]ذبونأم كا[: قوله  )١(
 ¼الكتـاب ½ـوعلى هذا السبب فاملراد بالبشر سيدنا عيسى عليـه الـصالة والـسالم وبـ          ] إخل... ا قال نصارى  ونزل ملّ  [:قوله  )٢(

  )ملج. ( القرآن¼الكتاب½ـاإلجنيل وعلى الثاين فاملراد به سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وب
  )مجل. (¼كان½را لـ  وارور الواقع خبق اجلارأو بيان ملتعلِّ¼ كان½إما تفسري لـ ] ينبغي [:قوله  )٣(
فمعـىن اآليـة أنـه ال جيتمـع لرجـل أويت الكتـاب           . الناهي عـن اإلشـراك    ، ر بالتوحيد اآلِم، أي الناطق باحلق  ]  [:قوله  )٤(

الصفات القائمة به ألما متنافيان ألن األنبياء صلوات اهللا وسـالمه  كم والنبوة أن جيمع بني القول املذكور و املذكور واحلُ 
  )مجل. (همهم منافية للقول املذكور الستحالته يف حقّعليهم أمجعني صفاِت

  ]علمية. [م البشرإمنا قدره ليكون من كال ]يقول[: قوله  )٥(
 فهـذا مجـع املفـرد    أي مفـرده منـسوب إىل الـرب   ¼ سوبمنـ ½ل وقولـه   م العامِـ   هو العـالِ   أي فالرباينّ ] علماء عاملني  [:قوله  )٦(

  )مجل. (أي تعظيما للمنسوب¼ تفخيما½املنسوب وقوله 
 التـاء وفـتح    ضـم أي مـع ¼ والتـشديد ½وقولـه  ، والالم مفتوحة، والعني ساكنة، أي وتاء املضارع مفتوحة  ] بالتخفيف [:قوله  )٧(

دةالعني وكسر الالم املشد) .ملج(  
  )كرخي. (نيمني الكتاب وسبب كونكم دارِسأي بسبب كونكم معلِّ] سبب ذلكأي ب [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ر عائد على اهللا تعاىلضمري مستِت¼ يأمر½أشار بذلك إىل أن فاعل  ]أي اهللا[: قوله  )٩(
أن يؤتيـه اهللا مـا    لتأكيد معىن النفي يف قوله ﴿ما كان لبشر﴾ أي ما كـان لبـشر     زيدةٌ م ¼ال½أي و ] ¼يقول½عطفا على    [:قوله  )١٠(

       وعلى هذا فتوسيط االستدراك بني املعطوف واملعطوف  ،خاذ املالئكة والنبيني أربابا   ذكر مث يأمر الناس بعبادة نفسه أو بات 
عليه للمسارعة إىل حتقيق احلقِل لبيان ما يِحيق بشأنه ويقأبو السعود. (ه عنه صدور(  

¼ بعـد ½نه استفهام معناه اإلنكار وهو خطاب للمؤمنني على طريـق التعجـب مـن حـال غريهـم و     إشارة إىل أ] ال ينبغي له هذا  [:قوله  )١١(
Å 
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  ١٢. فيه إشارة إىل أن الباء يف قوله مبا كنتم يف املوضعني للسببية?  م١٢. نوأي تقرؤ=
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ر ﴿َو ﴿ ُاخذ اهللا  ﴾ حني ﴿ِاذْ  ك ﴾ اذ َ َ َميثاَق النب ٖ  )١(َ ّ ِ  َ ْ ۤلما ﴾ عهدهم ﴿ِ َ وكيدَ ح الالم لالبتداء و  ﴾ِ ت ىن القسمبفت الذي  )٢(مع 
رأيف  ِخذ امليثاق و وجهني)٣(ها متعلقة بأخذكس ولة   ا و لـ ومـا  عـ صـ ْ ت ـتكم  ي للـذي ﴿أ )٤(م ُ ُ ْ راءة آت،)٥(﴾ إيـاهَ ينـاكم قـ ويف 
ثم  جاءكم رسول مصدق لما معكم﴿ ْمن كتب وحكمة  َ  ْ ُْ  َُ ٌَ َ ََ ٌَ ٍ ْ ُ َٓ ُ ٍ ْ ِ  ٰ ِ ن الكتاب واحلكمة  و حممد   اهللا عليه و سلم ﴿)٦(م ﴾  ص و ُ لتؤم    ه ِ ْ ُ َ

                                                
ال يـضاف إليهـا إال الزمـانُ حنـو حينئـذ      ¼ إذ½ظرف زمان مضاف لظـرف زمـان مـاض وقـد تقـدم أن          ¼ بعد½و، ¼يأمركم½متعلق بـ   
  )كرخي. (ملة مطلقا امسيةً كانت أو فعليةتضاف إىل اجل¼ إذ½و﴿أنتم مسلمون﴾ يف حمل خفض باإلضافة ألن ، ويومئذ

وا بـه علـى أنفـسهم مـن     قُـ ِث ومعىن ميثاق النبـيني مـا و     ،د بيمني أصل امليثاق يف اللغة عقد مؤكَّ     ] إخل... وإذ أخذ اهللا   [:قوله  )١(
لثاين أنه مأخوذ هلـم   أحدمها أنه مأخوذ من األنبياء وا؛وذكروا يف معىن امليثاق وجهني  . طاعة اهللا فيما أمرهم به واهم عنه      

ة قبـل أن  من غريهم فلهذا السبب اختلفوا يف املعىن ذه اآلية فذهب قـوم إىل أن اهللا تعـاىل أخـذ امليثـاق مـن النبـيني خاصـ           
ي      بلغوا كتاب اهللا ورسالته إىل عباده أن يصدـ هم بعضا وأَق بعضن يـأيت بعـده مـن األنبيـاء     خذ العهد على كل نيب أن يؤمن مب
ه إن أدركه نصروي،وإن مل ي دركه أن يأمر قومه بنوقيل إمنا أخذ امليثاق من النبيني يف أمر سـيدنا وموالنـا   ،كوهصرته إن أدر 

حمم   ن اهللا أخذ امليثاق على النبيني وأُومعىن هذا القول أ، ةد صلى اهللا عليه وسلم خاصمهم مجيعـا يف أمـر سـيدنا وموالنـا     م
د صلى اهللا عليه وسلم      حمم    فاكتفى بذكر األنبياء عليهم الصالة والسالم ألن العهد معاالتبـاع قـال سـيدنا     املتبوع عهد مع 

 علي بن أيب طالب كرـ   :ه الكرميم اهللا تعاىل وجهن بعـده إال أَ  ما بعث اهللا تعـاىل نبيـا آدم فم   يف أمـر سـيدنا   خـذ عليـه العهـد 
 د صلى اهللا عليه وسلم وأَ     وموالنا حمم  على قومه لَ خذ هو العهد بهيؤمنن ،عث وهم أحياء لَ ولئن بوقيل إن املراد مـن  .هينصرن

د صـلى  عث سـيدنا وموالنـا حممـ   ممهم بأنه إذا باآلية أن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يأخذون العهد وامليثاق على أُ 
خازن. (نصرونهاهللا عليه وسلم يؤمنون به وي(  

 بـل  ، مدخوهلا جواب القسمأي الذي يف ضمن أخذ امليثاق فعلى هذا ليست هي مع] د معىن القسم  لالبتداء وتوكي  [:قوله  )٢(
       ر املبتدأ حمذوف كما سيأيت التنبيه عليه وبقي احتمال آخر وهـو أن هـذه     جوابه ﴿لتؤمنن به﴾ كما سيذكره وعلى هذا خب

ن القسر وأالالم هي جواب القسم وأن قوله ﴿لتؤمنن به﴾ جواب قسم مقدم املقدر املبتدأر وجوابه خب) .ملج(  
  )مسني. (أي على أا للتعليل مع حذف مضاف من العبارة أي لرعاية وحفظ ما آتيتكم أي ألجل ذلك] متعلِّقة بأخذ [:قوله  )٣(
لتها م﴾ صِـ كل هي مبتـدأ وقولـه ﴿مـن كتـاب وحكمـة﴾ بيـان هلـا و﴿آتيـت             وعلى األو ] وما موصولة على الوجهني    [:قوله  )٤(

﴿مث جاءكم﴾ معطوف على الصلة فهو صـلة والعائـد منـه قيـل مقـدر أي جـاءكم بـه وقيـل            ، والعائد مقدر كما يف التفسري    
أي ¼ تؤمنــون بــه وتنــصرونه½واخلبــر حمــذوف تقـديره  ، الـربط حاصــل بإعــادة املوصـول مبعنــاه يف قولــه ﴿ملــا معكـم﴾   

  )جمل.(بالرسول املذكور
  ]علمية. [ إىل املوصول حمذوف أن العائديشري إىل ]إياه[: قوله  )٥(
ر الـذي هـي العائـد إىل املوصـول يف اجلملـة      ضمقـام املُـ  ر م ظهـ يشري إىل أن هاهنا إقامة املُ      ]من الكتاب واحلكمة  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [¼مث جاءكم به رسول½ش وقد جيعل العائد حمذوفا والتقدير املعطوفة على الصفة وهي جائز عند األخفَ
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ٗب  ول ن ن   ْ ُ ُ َ َ َ ٖ واب القسمِ وه)١(ج﴾  ع هلم يف ذل،كتم إن أدر َقال  ﴿.كتب وأممهم  َءا ﴿ )٢( ﴾ تعاىل هلـمَ ْ رتمَ ُ ْ َ  ﴾ بـذلك ْ
ْواخذتم﴿ ُ ْ َ َ ْع   ذ كم ا ي  لتم ﴿ِ ﴾ قبَ َِ ْ ِ ْ ُٰ ِ َقالوا ا رنا  ﴾ عهدي ﴿ٰ ْ َ ْ َ  ُ ْ قال فاش دوا  َ َُ َْ َ ْ وانا معكم  ع﴾   أنفسكم وأتباعكم بذلك ﴿َ ُ َ َ َ َ َ

ْيَنمن الش د ﴿ ِ ِ  َ َ فمن تو    ﴾ عليكم وعليهم ﴿﴾۸۱  َ ْ َ رضَ َ عد ذل    ﴿)٣(ع﴾ أ َِ ٰ َ َفاول    م الفسقون ﴿  ﴿)٤(يثاق﴾ املْ ْ ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َِ ُ َافغ ْ    ﴿.﴾﴾۸۲َ َ َ َ
َد اهللا يبغون  ْ ُ ْ َ ِ ْيِن ّأ﴾ بالياء والتاء ِ و لي ا َول   اسَلم ون ﴿ملت ْ َ  َ ًمن    السموت واالرض طوعا  ﴿)٥( ﴾ انقادَ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ ْ ًو  ا  ﴾ بال إباء ﴿َ ْ َ   ﴾ 

َو ال  ﴿)٦(بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه ِ ِي    َرجعون ﴿ُتْ ْ ُ َ زة يف أول اآلية لإلنكار﴾۸۳ْ ْقل ﴿)٧(هلم﴾ بالتاء والياء وا  ﴾ هلم يا حممد ُ
َ منا باهللا وما اُنزل  ﴿ َِ ْ ۤ َ َِ ِ َعَل نا وما اُنزل ع   ابر يم  ْ ِ ٰ ْ ِ  َ ََ َِ ْْ ۤ َ ِ واسمِعيل واسحق و عقوب واالسباطَ َ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ٰ َ ََ ْ ُ ِ َِ َ َ ِوما اُوت  ﴿)٨( ﴾ أوالدهٰ ْ ۤ َ ٰ مو   وعِي   َيـَ ْْ َ ٰ ُ
ْالن يون من رب مَو ِْ   ِ َ ْ  ِ ْ ال   ق ب ْ  احد من م   ُ ْ  ٍُ َ َ َ َ  ََ ق ُ َ ونحن ل  مسلمون ﴿﴿ والتكذيب ي﴾ بالتصد ْْ ُ ِ ُ ٗ َ ُ ْ َ ون يف العبادة  ﴾۸۴َ  ،)٩(خملص﴾ 

ن ارتد زل  ّو فيم ق بالكفار )١٠(ن ْومن ي تِغ غ ْ  االسَالم دينا فَلن ﴿: حل و ْ َْ ِ ًْ َْ َِ ِ َ َ ْ ُ  قبل من  َ  ْ ِ َ َ ْ َو و    اال ة من الخ  ﴿   ْينُ ِ ٰ ِِ ْْ َ ِ ِ َِ ٰ َ ﴾ ملصريه ﴾۸۵َ
  ..................................................................................ؤبدة عليه امل)١١(إىل النار

                                                
 أن كـون الكـالم جـواب القـسم يقتـضي أن      أي الذي يف ضمن أخذ امليثاق والضمريان للرسول مـع ] جواب القسم  [:قوله  )١(

ره تؤمنـون بـه وتنـصرونه وجعـل     ر حيـث قـد  ر املقـد  فكـذا يقـال يف اخلبـ   ،يعود منه ضمري على الكتاب واحلكمة فليتأمـل       
مجل. (كمة أن املبتدأ باحلقيقة الكتاب واحلالضمريين للرسول مع(  

  )مسني. (وعلى هذا فاالستفهام للتقرير والتوكيد عليهم الستحالة معناه احلقيقي يف حقّه تعاىل] إخل... قال تعاىل هلم [:قوله  )٢(
  ]علمية. [خفىر من تفسريه إشارة إىل إرادة املعىن اازي كما ال يفغرض املفس ]عرضأَ[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ع اسم اإلشارةرِجلك إىل مأشار بذ ]امليثاق[: قوله  )٤(
  ]علمية. [ هاهنا من اإلسالم وهو االنقياد يف األعمال¼أسلم½أشار به إىل أن  ]نقادِا[: قوله  )٥(
رق فرعون وقومـه واإلشـراف علـى املـوت أي بقولـه      ل وإدراك الغب اجلَِقتأي إىل اإلسالم كن] ومعاينة ما يلجئ إليه  [:قوله  )٦(

ة ره علـيهم مـن احليـاة والـصح    مـا قـد   ِلفـاملراد ـذا االنقيـاد    ] املـؤمن [ ﴾   وحـده  ِباللَّـهِ  آمنا قَالُوا بأْسنا رأَوا لَما فَ ﴿تعاىل  
  )كرخي. (رةفَ كَ أن أكثر اإلنس واجلناآلية﴾ مع... أَسلَم  ولَهوالسعادة وأضدادها فال يرد كيف قال ﴿

  )مجل. (م املفعول ألن املقصود إنكاره وقد التوبيخيأي] نكارلإل... واهلمزة [:قوله  )٧(
  ]علمية. [هوض عن املضاف إليه واملراد أوالد يعقوب عليه السالم ال أوالد أوالِدأشار به إىل أن الالم ِع ]أوالده[: قوله  )٨(
  ]علمية. [االنقياد الظاهريأشار بذلك إىل أن املراد باإلسالم هنا حقيقته وهو  ]صون يف العبادةخِلم[: قوله  )٩(
  )خازن. (ة كفاراوا مكّرجوا من املدينة وأتوا وخوكانوا اثىن عشر رجال ارتد] ّفيمن ارتد[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [ة احلكمأشار به إىل بيان علّ ]إخل... ملصريه إىل النار[: قوله  )١١(

  ١٢. أي املعرضون?

  ك١٢. أي بالفوقية على تقدير وقل هلم=

ٰ ٓ
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َ كيف ﴿ ْ ْ  ي دي اهللا  قوما ك وا  عـد ايمـان م وشـ دوا  ﴿)١(ي الأ﴾ َ ُْ َِ ِ َْ َ ِ َ ْ ِ َ َ ًُ َ َ ْ ُ ْ سـول حـق و ﴿)٣(ي وشـهادمأ )٢(﴾َِ َ َان الر  ْ ُ ُجـاء م ﴿)٤(﴾ قـدَ  َُ َ ٓ 
ُال   نت ٰ َ راتْ ج الظا ه﴾ ا ي ﴿)٥(حلج لنب   صدق ا َ واهللا  ال ي دي القوم الظلم ْ  ﴿ع ِ ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ ن أ﴾   ﴾۸۶َ ر يي الكا ْ اُول   جزاؤ م ان عَلي م ﴿ )٦(ف ْ ِْ ََ  َ ُ ٓ َ َ

ۙ َلعنة اهللا والمل كة والناس اجمِع ْ  ﴿ َِ َْ َ  ََ َِ ِِ ْ َ َ ْ َ﴾ خلد في ا ۸۷َ ْ ِ ْيَنِ ِ َ ال يخفف عن م العذاب وال  م ينظرون عليها ﴿ )٧(لو النار املدول بهاي اللعنة أأ﴾ ٰ ْ ُ َُ َ َْ ُْ ُْ ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُ  َ
ون ﴾۸۸﴿ۙ ْ اال الذ تابوا ﴿)٨(ميهل﴾  ُ َ ْيَن ِ ْمن  عد ذل  واصَلحوا)٩( ِ   ُ ْ َ َ َ َِ ٰ ِ ْ ٌ فان اهللا غفور  ﴾ عملهم ﴿ِ  َْ ُ َ  ِ ٌ رحيم ﴿﴾ هلم ﴿َ ْ ِ زل يف .﴾ بهم ﴾۸۹  نو

ود ﴿ ْ الذ ك واِ انليها ُ َ ََ ْين ِ ْ  عد ايمان م ﴾ بعي  ﴿  ِْ ِ َ ْ ِ َ و  ﴿َ ً ثم  ازدادوا ك ا مب ﴾  ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ لن  قبل توبت م﴾ مبحمد ﴿ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ روا  ر غ ﴾إذا    )١١)(١٠(غ
                                                

ب والتعظيم لكفرهم بعـد اإلميـان أو لالسـتبعاد     أن يكون للتعجأشار به إىل أن االستفهام هنا لإلنكار وجيوز   ] أي ال  [:قوله  )١(
    والتوبيخ فإن اجلاحد عن احلق  بعد ما و نهِمضح له مك يف الضالل بعيد عن الرستدلّشاد فليس لإلنكار حىت ي م  به على عـد

كرخي. (توبة املرتد(  
  ]علمية [)اإلكليل. (ل توبة املرتدفيه قبو] ﴾إال الذين تابوا ﴿إىل قوله ﴾كيف يهدي اهللا﴿[:قوله  )٢(
 هـذا الفعـل   نّطوف على االسم الـذي هـو اإلميـان وأ     مع¼ دواوشِه½أشار ذا إىل أن الفعل أي قوله        ] همأي وشهادتِ  [:قوله  )٣(

  )مجل. (املعطوف يف تأويل االسم
  ]علمية. [حلال نصب على ا يف حملّ﴾ الْبينات جاَءهم﴿أشار به إىل أن مجلة  ]قد[: قوله  )٤(
أشار به إىل أن املراد من البينات الدالئل العامة من العقلية والنقلية كاملعِجزة الدالّة علـى   ]إخل... احلُجج الظاهرات [: قوله  )٥(

  ]علمية. [الصدق وكالبيان احلاصل بالقرآن والسنة
  ]علمية[. ﴾ الظَّاِلمونَ هم  والْكَاِفرونَ﴿اىل ه تعده قولُر به ألنه الفرد الكامل ويؤيفس ]أي الكافرين[: قوله  )٦(
  )مجل. (أي باللعنة عليها أي النار] املدلول ا [:قوله  )٧(
  ]علمية. [فإيثار اجلملة االمسية إلفادة دوام النفي واستمراره، إشارة إىل أنه من اإلنظار ال من النظر ]لونمهي[: قوله  )٨(
نزلت يف احلَرث بن سويد األنصاري فإنه ملّا ِحلـق مكّـة مرتـدا نـِدم علـى ذلـك فأرسـل إىل قومـه               ]  إخل ...إال الذين تابوا   [:قوله  )٩(

باملدينة أن يسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم هل له من توبة ففعلوا فأنزل اهللا هذه اآلية فبعث ا إليه أخـوه اجلُـالّس مـع رجـل مـن             
وهـذا شـروع يف بيـان تقـسيم الكفّـار إىل      . له النيب صلى اهللا عليه وسلم وحسن إسالمه رضي اهللا عنه    قومه فأَقبلَ إىل املدينة تائبا فقبِ     

قسم تاب توبة صحيحة فنفعته كما هنا وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه كما سـيأيت يف قولـه ﴿إن الـذين كفـروا بعـد           ، ثالثة أقسام 
  )خازن، مجل(اآلية . وله ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار﴾إخل﴾ وقسم مل يتب أصال كما يأيت يف ق... إميام

جواب عما يقال إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر يف الفروع ودلّت عليه اآلية الـسابقة ﴿إال        ] إخل... إذا غَرغَروا [: قوله  )١٠(
ط صـحتها أن ال يـِصل إىل حـد    ومـن شـرو  ، وحاصل اجلواب أن توبته إمنا تقبل إذا كانـت صـحيحة     ، إخل﴾... الذين تابوا 

  )جمل. (الغرغَرة فإن مل تصح فهي غري مقبولة كما هنا
  ]علمية. [أشار بذلك إىل أن اآلية مقيدة بذلك وهذا يف الكافر وأما العاصي فتقبل منه عند الغرغَرة ]واإذا غَرغَر[: قوله  )١١(

 
ٰ ُِٓ
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وا كفار ون ﴿﴿ )١(اتأو ما َ و اُول    م الض ْ  ٓ  ُ ُ َِ ْ ان الذ ك وا وماتوا و م ﴿.﴾﴾۹۰َ ُ َ ََ َْ ُ َِ ْ ُ َ ْين ِ ْ كفار فلَن  قبل من   ِْ َ َ ْ  َ ٌ ِ احد م ملء االرضُ  ْ َ ْ ُِ ْ  ِْ َ  مقدار ما )٢( ﴾َ
ٖذ با ولواْفتدي ب  ميلؤها ﴿ ِ َٰ َ ِ َ  ً رط وإيذانا بتسبب عـد)٣(دخل الفاء يف خرب إن لشبه الذيأ﴾ َ َ با وت لش ن ا ول  ملـم ا عـ لقبـ
ر لكف  ا ٌاُول   ل م عذاب اليم   ﴿)٤(ع ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ وم ﴿)٥(﴾ مؤلمِ ْيَنا ل م من  ِ  ﴿  َِ  ْ   .﴾ مانعني منه﴾۹۱ُ ْ

                                                
ولـو تـرى إذ ارمـون ناكـسوا     ﴿ة العذاب كما أُشري له بقوله تعـاىل   بأن تابوا يف اآلخرة عند معاين     ] أو ماتوا كفارا   [:قوله  )١(

  )جمل]. (املؤمن[﴾فلم يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا﴿وبقوله ] امل السجدة[إخل ... ﴾رؤوسهم عند رم ربنا أبصرنا
  )ملج. ( شيء كلّةُ األشياء وقيم أنه أعزأي مع¼ باهذَ½أي مشرقها ومغرا وقوله ] ملء األرض [:قوله  )٢(
  )ملج. (لكن حكمهما واحد¼ الذين½فيه حكاية باملعىن إذ املذكور يف اآلية ] إخل... ¼الذي½ه بِشِل [:قوله  )٣(
أي الذي هو معطوف على الصلة فهو من مجلة املبتدأ وملـا مل يقـع مثـل هـذا العطـف يف      ] عن املوت على الكفر    [:قوله  )٤(

م قبـول التوبـة بـل الـسبب جمموعـه هـو        ذاتـه لـيس سـببا يف عـد    بالفاء ألن الكفر يف حد¼ إنّ½ر خباآلية اليت قبلها مل يقترن  
  )ملج. (واملوت عليه

 ¼مـؤِلم ½ وجيوز كسر الـالم  :طيب ويف اخلَ،ن املبالغةما فيه ِم إشارة إىل أن الفعيل مبعىن املفعول لِ       بفتح الالم  ]مؤمل[: قوله  )٥(
علمية. [نسبة األليم إىل العذاب حقيقةع وعليه فسِمكسميع مبعىن م[  

 
  

  ١٢. مع أنه الجيوز دخوهلا يف خربها عند األكثر?

ع  ع

ٰ لٓ ا

ٰ ٓ
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
وأنا أكرم األولني واآلِخرين وال ....... جلس ناس من الصحابة: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال )....١(

، ٥/٣٥٥ ،٣٦٣٦ :احلديث ، اهللا عليه وسلمكتاب املناقب عن رسول اهللا صلى ،سنن الترمذي (.فخر
 )دارالفكر بريوت

 ) بريوتدار الكتب العلمية، ١/٢٣٧، ٨٢٦ :ثاحلدي، كشف اخلفاء(. أول ما خلق اهللا نوري )....٢(
 عفا وأما صدقة السر تفضل عالنيتها بسبعني ضروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما صدقة التطوع يف )....٣(

 )٦/٣٩٠، عمدة القاري (.الفريضة فعالنيتها أفضل من سرها خبمسة وعشرين ضعفا
ربنا حي ال ميوت وأن عيسى عليه الصالة ألستم تعلمون أن : قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم )....٤(

 )دارالفكر بريوت، ٢/١٤٢، الدر املنثور(. والسالم ميوت
ال أخاف على : عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول )....٥(

، فات العلم يف آالباب الثاين، كتاب العلم، العمال كرت( .وال يسألون عنه....... أميت إال ثالث خالل
 )بريوت، حرف العني، اجلزء العاشر، ٥/٨٧ ،٢٩٠٤٧ :احلديث

)٦....( ببإيلّ من دنياكم ثالثح . )بريوتدار الكتب العلمية، ١/٣٠٣، ١٠٨٧ :احلديث، كشف اخلفاء ( 
 )بريوت، حرف اهلمزه، ٢/٨٠، الفصل الثاين الزهد، كرت العمال( .لست من الدنيا وال الدنيا مين )....٧(
لئن بعث وهم ......ما بعث اهللا تعاىل نبيا : قال سيدنا علي بن أيب طالب كرم اهللا تعاىل وجهه الكرمي )....٨(

دار الكتب ، حرف اهلمزة، ١/١٦٣، ٤٢٩٣ :احلديث، كتاب األذكار، كرت العمال( .أحياء لينصرنه
 )العلمية بريوت

إن  : وسلميه عل صلی اهللاسول اهللاقال ر:  قاله عن اهللاي رضينّزدنا بالل بن احلارث املُي عن سيرو )....٩(
 :احلديث، املسند لإلمام أمحد بن حنبل( .ةاميوم القي إلی هطَخس..... ةم بالکلمتکلّيالرجل ل
٥/٣٧٥، ١٥٨٥٢( 

. ةبي طةفإن مل جتدوا فبکلم ،ةمتر بشق اتقوا النار ولو : قالهنأ وسلم  صلی اهللاعن رسول اهللا )....١٠(
  )٥٠٧ صـ، ١٠١٦: احلديث، كتاب الزكاة، صحيح مسلم(
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َِ لن تنالوا ال  ﴿ ْ ُ َ ْ وابهَ و اجلنة ﴿ )١(ث﴾ أي  ْح   تنفقواه و ُ ُِ ْ وا ﴿ َ  َمما تحبونق﴾ تصد ْ  ِ ُ والكم ﴿)٢(﴾ ِ ن أ م  َِ  و ما تنفقوا من   ء فان اهللاَ م َ ٍِ ْ ْ ِ ُ ُْ ْ َ َ
ٌب  عليم ْ ِ َ زل ملا قال. فيجازي عليه)٣(﴾)۹۲(ِ راهيم وكـ)٤(نو زعم أنـك   ملـة إ ود إنـك  بـ ا عـ تـ وم اإلبـل ليهـ حلـان ال يأكـل 
ِ   ل الطعام  ان حال﴿: وألباا  َ َ ِ َ َ لب   ا ا ﴿)٥(﴾ حالالُ   ْ َِ  ِ َءيل  ْ م ا  ِ َاال ما    ْ ِ َِ َ َ ُءيل  ْ وبِ ِع    ْفس  ﴿)٦(يعق ﴾  َ ٰ و اإلبل ملا )٧(﴾َ ه و

رق النسا ي)٨(عحصل له  ر فنذر إن  ح وا شف با لقص رم عليـه ﴿)٩(لفت ْمن فح ال يأكلها  ُقبل ان تنـزل التور ـةِ ٰ ْ  َ  َ ُ ْ َ ِ ْ ﴾ وذلـك بعـد َ
وا ﴿ راما كما ز ن   عهده  راهيم ولم  عمإ ح ع تك ْقلب ۤ فاتوا بالتور ة فاتلو ا ﴾ هلـم ﴿ُ َ ْ ٰ ْ ُْ ْ َ َِ  ِْ ولكم ُ ْ ان كنـتم﴿،قـ﴾ ليتبـني صـدق  ُ ْ ُ ْ ِ 

َصدق ْ  ِ ِ وا بها قال تعاىل،)١٠(﴾ فيه)۹۳( ٰ وا ولم يأ ت  َ فمن اْف  ى ع َ  اهللاِ﴿:فبهت ٰ َ ِ َ َ ا كذب من  عد ذلكَ ِِ ٰ ِ ْ َ  ِ َ َ ور احلجةْ  بأن ظه﴾ أي 

                                                
 ]علمية[ )صاوي.(أشار بذلك إىل أنّ يف الكالم حذف مضاف ]أي ثوابه[: قوله  )١(
 ]علمية) [اإلكليل( . دون الرديءفيه استحباب الصدقة باجليد ]﴾لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون﴿[ :قوله  )٢(
تعليل للجواب احملذوف واقع موقعه أي فيجازيكم حبسبه جيدا كان أو رديئا فإنه عامل بكـل   ] ﴾فإن اهللا به عليم   ﴿ [:قوله  )٣(

 )أبو السعود. (وفيه الترغيب يف إنفاق اجليد والتحذير عن إنفاق الرديء ما ال خيفى. شيء من ذاته وصفاته
 ]علمية. [أشار به إىل بيان سبب نزول اآلية اآلتية على وفْق عادته ]إخل... زل ملّا قالون[: قوله  )٤(
 ]علمية [ .أشار بذلك إىل أنه يقال ِحلٌّ وحاللٌ وكذلك ِحرم وحرام] حالال [:قوله  )٥(
املعـىن املنقـول عنـه ألن معنـاه     أشار به إىل أن إسرائيل لقب سيدنا يعقوب عليه السالم إلشعاره باملـدح يف   ]يعقوب[: قوله  )٦(

 ]علمية) [خازن وغريه. (عبد اهللا أو صفوة اهللا
يـدل علـى جـواز إطـالق اهللا لألنبيـاء حتـرمي مـا أرادوا        ):الطـربي (قـال الِكيـا   ] ﴾يل على نفسهإال ما حرم إسرآء  ﴿[ :قوله  )٧(

 ]علمية[ )اإلكليل( .حترميه وعلى جواز النسخ
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف      .  النون والقصر ِعرق خيرج من الوِرك فيـستبطن الفِخـذ  بفتح] ِعرق النسا  [:قوله  )٨(

، ِعرق النسا تؤخذ أَلية كَبش عريب ال صغري وال كبري فتقطع قطعا صغارا وتصلى بالنـار ويؤخـذ دهنـها فيجعـل ثالثـة أقـسام           
ي اهللا عنه فوصفته ألكثـر مـن مائـة كلـهم يـربأ بـإذن اهللا       قال أنس رض. يشرب املريض بذلك الداء على الريق كل يوم ثالثا      

  )كرخي، قرطيب. (تعاىل
ولعل هذا النذر كان منعقدا يف شريعته فنذر أن ال يأكل أحب الطعام إليه وال يشرب أحـب الـشراب     ] فنذر إن شِفي   [:قوله  )٩(

          الشراب عنده لبنها فحر الطعام عنده حلم اإلبل وأحب ما على بنيه تبعا لـه إليه وكان أحبرويف روايـة  ، مهما على نفسه فح
أنه نذر إن شفي أن ال يأكلهما هو وال بنوه فنذر عدم أكله هو وعدم أكل بنيه وعلى هذا يكون حترميهما علـى بنيـه ناشـئا              

  )قرطيب، جمل. (من نذره أيضا
حترمي اإلبل فيها إمنا كان علـى عهـد سـيدنا يعقـوب عليـه      أي ألم يعلمون أن     ¼ فبِهتوا½وقوله  ، أي يف قولكم  ] فيه [:قوله  )١٠(

Å 

    

    ٢١٨  
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راهيم ﴿ وب ال   عهد إ ن جهة  ريم إمنا كان  با ع يعق م َفاول ك لتح ِٰٕ ٓ ُ َ ُـم الظلمـون  َ ْ ُ ِ ق إىل الباطـل)۹۴(ُ   .حلـ﴾ املتجـاوزون ا
َقل صـدَق اُهللا ﴿ َ ْ ع مـا ُ َ فـاتبعوا ملـة ابـر يمخـرب بـه ﴿أكجميـ﴾ يف هـذا  ْ ِ ٰ ْ ِ َِ  ْ ُ ِ ً حنيفـا الـيت أنـا عليهـا ﴿)١(﴾َ  ْ ِ ن إىل َ ن كـل د يـ﴾ مـائال  عـ

َ و مــا  ــان مـن المــ ك ْ  ﴿)٢(اإلسـالم َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ وا.)٣(﴾)۹۵(َ زل ملـا قــا لو ِ ان اول بيــت وضــَع ﴿: قبلتنـا قبــل قبلـتكم )٤(نــ  ٍ ْ َ َ  َ  دا ّ﴾ متعبــِ 
ِللناس﴿ َ للذي ببكة ﴿)٥(﴾ يف األرضِ   َ ِ ْ ِ رة)٦(﴾ بالباء لغة يف مكةَ   ه بنـا، أي تـدقها)٧(ب مسيت بذلك ألا تبك أعناق اجلبـا

ق آدم قبل)٨(املالئكة ون سـنة خل  ع بعده األق  وبينهمـا أر بعـوو أنـه  (( كمـا يف حـديث الـصحيحني ويف حـديث)٩(ض
                                                

  )جمل. (الصالة والسالم ال على عهد سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم فهي شاهدة عليهم فلذلك مل يأتوا ا
م إىل ملة إبـراهيم  وهي اإلسالم الذي عليه سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وإمنا دعاه ] فاتبعوا ملة إبراهيم   [:قوله  )١(

  )خازن، جمل. (¼اليت أنا عليها½وقد أشار لذلك املفسر بقوله . ألا ملة نبينا صلوات اهللا وسالمه عليهما
 ]علمية[. أشار به إىل بيان معناه] مائال عن كل دين إىل اإلسالم[: قوله  )٢(
 وفيه تعريض بإشراك اليهود وتـصريح بأنـه صـلى اهللا    ،أي يف أمر من أمور دينه أصال وفرعا      ] وما كان من املشركني    [:قوله  )٣(

والغرض بيان أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى ديـن سـيدنا إبـراهيم عليـه          ، عليه وسلم ليس بينه وبينهم ِعالقة دينية قطعا 
  )رخيك. (الصالة والسالم يف األصول ألنه ال يدعو إال إىل التوحيد والرباءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعاىل

ومرادهم بذلك تفضيل بيت املَقِدس فقالوا هو أفضل من الكعبـة ألنـه   ، إخل... أي اليهود للمسلمني] ونزل ملا قالوا   [:قوله  )٤(
  )خازن. (فأنزل اهللا اآلية، بل الكعبة أفضل: فقال املسلمون، مهاجر األنبياء وِقبلتهم وأرض احملشر

 ]علمية. [ عن البيت املعمورأشار به إىل االحتراز ]يف األرض[: قوله  )٥(
إذا ¼ مـك الفَـِصيلُ ضـرع أمـه وامتكّـه     ½أي بقلب امليم باء ومسيت مكة ألا قليلة املاء تقـول العـرب        ] لغة يف مكة  [: قوله  )٦(

  )خازن. (وقيل إا تمك الذنوب أي تزيلها وتمحوها، امتص كل ما فيه من اللنب
أشار به إىل وجه تسميتها بذلك وهذا كناية عن إهالكهم وإذالهلم أي مل يقِصدها جبـار     ]بابرةألا تبك أعناق اجل   [: قوله  )٧(

 ]علمية. [إال يهِلك ويِذلُّ
وذلك أن اهللا وضع حتت العرش البيت املعمور وأَمر املالئكة أن يطوفوا به مث أمـر املالئكـة     ] إخل... بناه املالئكة  [:قوله  )٨(

فبنوا هذا البيت وأُمروا أن يطوفوا به كما يطوف أهـل الـسماوات   ، نوا بيتا يف األرض على مثاله وقَدِرهالذين يف األرض أن يب    
  )خازن. (بالبيت املعمور

هذا يقتضي أن األقصى بنته املالئكةُ أيضا ِلما عرفت أن بناء الكعبة كان قبل خلـق آدم بـألفَي           ] وبينهما أربعون سنة   [:قوله  )٩(
ني ِبناء الكعبة واألقصى يف أصل الوضع أربعون سنة لزم أن يكون الـذي بنــى األقـصى هـم املالئكـة ألن يف      عام وإذا كان ب  

ذاك الوقت مل يكن سيدنا آدم عليه الصالة والسالم قد خلق لكن املصرح به يف السير أن سـيدنا آدم عليـه الـصالة والـسالم      
  )جمل. (ني ِبنائهما أربعون سنةبنـى الكعبة بعد بناء املالئكة مث بنـى األقصى وب

 ١٢.باطل:

 9  ك١٢. موضع عبادةبفتح الباء أي 
 

 ١٢. أي ببكة:

 ك١٢. أي بني بناء الكعبة وبني بنائهم األقصى: ١٢. املسجد احلرام:
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ق السماوات واألرض ز ر   وجه املاء عند  َأول ما  خل ع ن حتتـهظه ن )١(﴾ حـال ﴿))مـبدة بيـضاء فـدحيت األرض  مـ 
ركة ﴿)٢(الذي َ و  ُدى للعَلم ْ ب أي ذا  ِ ًٰ ْ ٌفي   يت ب  نت﴾ ألنه قبلتهم ﴿)۹۶ (   ٰ َ  ٰ ِ ْ َ مقام ابر يم ﴿)٣( منها،﴾ِ ْ ِ ٰ ْ ِ ُ َ ر الذي قام   حلج﴾ أي ا

ر قدما ع)٤( إىل اآلنيبق فيه وهثعليه عند بناء البيت فأ  َ زمان وتداول األيدي عليه م ت ومنها تضعيف احلسنا،ل تطاول ا
وه َو من دخَل  ﴿)٥(يعلفيه وأن الطري ال  َ ْ َ ً  ان  منا َٗ ِ رض إليه بقتل)٦(﴾ََ ِ   ع َ  الناس حج َو أو غري ذلك ﴿)٨( أو ظلم)٧(يتع ال  ِ  َ

ْال يِت َ ج ،)٩(﴾ واجبْ ر احلاء وفتحهـا لغتـان يف مـصدر  حـ  ن النـاس، قـصدمبعـىنبكس ِمـن اسـتطاع اليـ   ﴿)١٠(مـ ويبـدل  َْ ِْ َ ََ َ ِ

                                                
 ]علمية. [أشار به إىل أنه منصوب على احلالية ]حال[: قوله  )١(
ويصح أن يكون حاال من الضمري املستِكن يف متعلّق اجلار واـرور الـذي   ¼ إنّ½أي الواقع خبر  ] ¼الذي½حال من    [:قوله  )٢(

  )جمل. (¼كا وهدىلَلذي كائن هو مبكة حال كونه مبار½هو صلة املوصول أي 
¼ مقـام ½ال عطف بيان آليات كما قيل ألن الواحد وهو ¼ منها½خبره حمذوف وهو ، مبتدأ¼ مقام½إشارة إىل أن    ]منها[: قوله  )٣(

 ]علمية. [إال بتكلّف¼ آيات½كيف يصح بيانا للجمع وهو 
وكونه باقيـا إىل  ،  إبراهيم فيه وصعوده به ونزوله بهأشار بذلك إىل أن يف احلجر آيتني؛ غَوص قدمي   ]وبقي إىل اآلن  [: قوله  )٤(

 ]علمية) [صاوي. (اآلن
أي بل إذا قابل هواءه وهو يف اجلو احنرف عنه ميينا أو مشاال وال يستطيع أن يقطـع هـواءه إال      ] وأن الطري ال يعلوه    [:قوله  )٥(

  )خازن، جمل. (إذا حصل له مرض فيدخل هواءه للتداوي
  ]علمية[ )اإلكليل( .استدل به من منع إقامة احلدود يف احلرم] ﴾مناادخله كان ومن ﴿[ :قوله  )٦(
ولو قصاصا هكذا كان حاله يف اجلاهلية فكان الرجل يقتل ويدخل احلـرم فـال يتعـرض         ] إخل...ال يتعرض إليه بقتل    [:قوله  )٧(

اقتص منه فيه إمجاعـا وأمـا إن قتـل خارجـه ودخلـه فـال       إليه أحد ما دام فيه وأما بعد اإلسالم فاحلكم أن القاتل إن قتل فيه           
أبـو  وقـال  .  رضـي اهللا عنـه  كالشافعي رضي اهللا عنه ويقتص منه وهو فيه عند غريه أيب حنيفةيقتص منه أيضا ما دام فيه عند  

ى وال يطعم  أنه ال يؤٰو رضي اهللا عنه من لزمه القتل يف احلل بقصاص أو ِردة أو زناً فالتجأ إىل احلرم مل يتعرض له إال        حنيفة
  )مجل، خازن، أبو السعود. (ى وال يبايع حىت يضطر إىل اخلروجوال يسٰق

كخطْف األموال الذي كان يفعله أهل اجلاهلية مع غري من يدخل احلرم وأما هو فكـانوا ال يخطَفـون منـه            ] أو ظلم  [:قوله  )٨(
  )جمل. (كإغارة¼ أوغري ذلك½شيئا وقوله 

 ]علمية [)جمل. (¼واجب½خبر مقدم متعلِّق مبحذوف أي ¼ هللا½إشارة إىل أنّ ] واجب[: قوله  )٩(
أي بدل بعض أو اشتمال وال بد يف كل منهما من ضمري يعود على املبدل منه وهو مقـدر هنـا            ] ¼الناس½ويبدل من    [:قوله  )١٠(

  )مسني، مجل. (¼من استطاع منهم½تقديره 

 ج١٢ .مجيع احلرم8

 ج١٢ .أي قرأتان سبعيتان8
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ِس  ًيالَ ريقاْ راحلة رواه احلاكم وغريه.ط﴾  زاد وا ره   اهللا عليه وسلم با ل  ل ص َو من ك  ﴿.فس َ َ ْ َ رضهَ ج )١(ف﴾ باهللا أو مبا  ن ا حلـ  م
َفان اَهللا غ   عن العَلم ْ ﴿ ِ ٰ ْ ِ َ  ِ َ  ِ ن عبـادم )۹۷(َ ن واملالئكة و س وا عـ﴾ اإل جل ٰقـل يا ـل ا ِكتـب لـم تكـ ون باٰيـِت ﴿.ن ِ َٰ ْْ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ْ َُ ْ  )٢(﴾اهللاِ 

رآن َ و اهللاُ ش يد ع   ما  عملون ﴿)٣(لقا َْ ُِ ََ ْ ٰ َْ َ ٌ َقل يا ل ا كِتب لم  صدون  ﴿.﴾ فيجازيكم عليه)۹۸( َ  ْْ ُ ََ َ ِ ِ ٰ ْ ُْ َ ون ﴿  ر ف﴾  ِ عن س يل تص ْ ِْ َ َ
َ من  من ﴿)٥( أي دينه)٤(﴾اهللاِ  َ ي وكـتم نعَْ َ تبغون ـاتـه ﴿لنب﴾ بتكذيبكم ا َْ ْ ُ ون الـسبيلَ ً عِوجـا ﴿)٦(تطلبـ﴾ أي   مـصدر )٧(﴾َ

ق ﴿مبعـىن  ن ا حلـوجــة أي مائلـة  عــ َو ا  شــ دامع َ ُ َ ونُء  ي القـي)٨(مل﴾ عـا ر ن ا ّ بــأن الـد ضــ مل ن اإلســالمي و د يـم  كمــا يف  هــ
َو ما اهللاُ  غافل عما  عملون كتابكم ﴿ َْ ُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ِ ركم إىل وقتكم)۹۹(َ ر والتكذيب وإمنا يؤ ن ا خ﴾  لكف زل ملا. ليجازيكم )٩(م رنو  مـ 

روا وكـادوا )١٠(بعض ن الفنت فتشا روهم مبا كان بينهم يف اجلاهلية  زرج وغاظهم تألفهم فذ ود   األوس وا ج ا م ك خل ع ليه
                                                

أشار به إىل ما هو املختار عنده يعين أنّ املراد بالكفر معناه احلقيقي الظاهري بتقدير املتعلِّـق   ]إخل... هأو مبا فَرض  [:قوله  )١(
 ]علمية. [ال التغليظُ على تاركه كما قيل¼ فرضية احلج½أو ¼ اهللا½وهو 

يه وسلم فيما يدعيه مـن وجـوب   أي الدالة على صدق سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عل    ] ﴾ِلم تكفرون بآيات اهللا   ﴿ [:قوله  )٢(
وختصيص أهل الكتاب باخلطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أم مؤمنون بالتوراة واإلجنيل فهـم      .احلج وغريه 
  )خطيب. (كافرون ما

 ]علمية.  [فسر اآليات بالقرآن لغلَبة استعمال اآليات فيه ]القرآن[: قوله  )٣(
فكانوا يفِتنون املؤمنني ويحتالون يف صدهم عـن اإلسـالم ويقولـون إن صـفة حممـد      ] ﴾ اهللامل تصدون عن سبيل ﴿ [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (صلى اهللا عليه وسلم ليست يف كتابنا وال تقدمت به بشارة
 ]علمية. [إلسالم فاملراد بسبيل اهللا هو اوجه الشبه اإليصال، ارة مصرحةأشار به إىل أن يف الكالم استع ]أي ِدينه[: قوله   )٥(
. واملـراد ـا ملّـة اإلسـالم    ، للـسبيل ألـا تـذكّر و تؤنـث    ¼ تبغوـا ½أشـار بـه إىل أن ضـمري        ]أي تطلُبون الـسبيل   [: قوله   )٦(

 ]علمية) [ بتصرف٣/٩٨.شهاب(
تقـدير التعليـل أي   علـى  ¼ تبغوـا ½وإن كان حيتمل املفعولية وأنّ اهلاء يف   ¼ معوجة½حال بدليل قول املفسر     ] عوجا [:قوله  )٧(

  )مجل. (تبغون ألجلها عوجا
 ]علمية) [ بتصرف٣/٩٨ِشهاب . (أشار به إىل أن الشهيد مبعىن العاِلم ]عاِلمون[: قوله   )٨(
 ]علمية. [فيه إشارة إىل أن الكالم من الوعيد] إخل... وإمنا يؤخركم إىل وقتكم[: قوله   )٩(
بن أسلم مر شاس بن قيس اليهـودي وكـان شـيخا عظـيم الكفـر شـديد الطعـن علـى         قال زيد ] إخل... ونزل ملّا مر  [:قوله  )١٠(

املسلمني فمر بنفر من األوس واخلزرج وهم يف جملس يتحـدثون فيـه فغاظـه مـا رأى مـن ألفتـهم وصـالح ذات بينـهم يف                
لبالد واهللا ما لنا معهـم إذا اجتمعـوا   وقال قد اجتمع مُأل بين قَيلة ذه ا، اإلسالم بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية    

Å 

    

    ٢٢١  

  
 ك١٢ .أي السبيل:

 ص١٢ .يف تبغواحال من الواو :
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ِ ياي ا الذ  منوا ان تطيعوا   قا من الذ اُوتوا ا كِتب يردوكم  عد ايمانكم كِ ﴿: يقتتلون  َ ٰ ِٰ ْ ْ ْ ْ َ  ُ ُِ َ  ْ َِ ُ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َ  َ َ ْ ْ َْ ينَ ِين ْ َ ِ   ً ْ ِ ُْ َ و كيف تك ون﴿.﴾)۱۰۰(ْيَنَ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ﴾
خ)١(تعجيباستفهام  و بي و ْو ا  تت   عَليكم  يت اِهللا و فيكم رسول  و من  عتصم ﴿ ت ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِٰ َِ  ُ َُ ََ َ َُ ْ ُٰ ُ َ ْ ٍ فقد  ُدي ا    اط )٢(ِ باهللاِ﴾ يتمسك ﴿َُ َِ ِ ٰ َ ِ َْ َ
ٍمستقيم ْ  ِ َ َ ياي ا الذ  م ﴿.﴾)۱۰۱(ْ ْيَن ِ  َ ِنوا ا قوا اهللاَ حق  قت َ   ٰ ُُ  َ ُ وا ﴾  ر فال ين  فقا ر ويذ ر فال  ل بأن يطاع فال يع  و ك يكف يشك

وى   هذا  ن  ول اهللا و عيار يق م وله تعاىل!س بقخ  وا اهللا ما اسـتطعتم﴾ ﴿: فنس ِ  و ال تموتن  اال تق﴿فا ُ ْ ُ َ َ َو ا  مـسلمون)٣(َ ْْ ُ ِ  َ َ)۱۰۲( ﴾
ْو اعتصموا ﴿)٤(موحدون ُ ِ َ ْ وا ﴿﴾َ ِبحبل اهللاِمتسك  ْ َ ْجميعا و ال   قو ا ﴿)٥(﴾ أي دينهِ ُ  َِ َ َ  ً ْ َو اذْ وا  عمت اهللاِ﴾ بعد اإلسالم ﴿َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ﴾

                                                
ِمن قرار فأمر شابا من اليهود كان معه فقال اعِمد إليهم واجِلس معهم مث ذكِّرهم يوم بعاث وما كان فيه وأَنِشدهم بعض ما           

عليـه وسـلم مبائـة    كانوا يتقاولُون فيه من األشعار وكان يوم بعاث يوما اقتتلـت فيـه األوس واخلـزرج قبـل مبعثـه صـلى اهللا        
وعشرين سنة وكان الظفر فيه لألوس على اخلزرج ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا وغِضب الفريقان مجيعـا         

  الحالس الحكم  ! وقاال السة فخرجوا إليها فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج إليهم   ¼ الظاهرةُ½موِعدوهي احلَر
 املهاجرين حىت جاءهم فقال يا معشر املسلمني أبـدعوى اجلاهليـة وأنـا بـني أظهـركم بعـد أَنْ أكـرمكم اهللا                فيمن معه من  

فعـرف القـوم أـا نزغَـة مـن      ، باإلسالم وقطع عنكم أمر اجلاهلية وألف بينكم ترِجعـون إىل مـا كنـتم عليـه كفّـارا؟ اَهللا اهللاَ                 
يهم وبكَوا واعتنق بعضهم بعضا مث انصرفوا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     الشيطان وكيد من عدوهم فألقَوا السالح من أيد  

فـأنزل اهللا عزوجـل   ، فما رأيت يوما أقبح أوال وأحسن آخرا من ذلك اليـوم     : قال جابر رضي اهللا عنه    .وسلم سامعني مطيعني  
  )خازن. ( وأصحابهب﴾ يعين شاسا اليهوديا الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكٰت﴿يا أيه

  )جمل. (أي وإنكار أيضا¼ وتوبيخ½أي محل املخاطَبني على التعجب من هذه القصة وقوله ] استفهام تعجيب [:قوله  )١(
اعتـصم  ½أي حِفظـه و ¼ عـصمه اُهللا تعـاىل  ½يقال ، أي ِبحبله وهو القرآن وبين بذلك املراد بالعصمة هنا     ] يتمسك باهللا  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (أي امتنع بلطفه من املعصية وقد وقع ذلك يف القرآن¼ باهللا
هو ي يف الصورة عن موم إال على هذه احلالة واملـراد دوامهـم علـى اإلسـالم وذلـك أن       ] إخل... وال متوتن إال   [:قوله  )٣(

  )مسني. (املوت ال بد منه فكأنه قيل دوموا على اإلسالم إىل املوت
 ]علمية. [إنما فسر به ألن الطاعةَ غري التوحيد ال يقدر عليها عند املوت ]موحدون[: قوله  )٤(
استعار له احلبل مـن  . أي أوكتابه لقوله صلى اهللا عليه وسلم القرآن حبل اهللا املتني رواه احلاكم وصححه     ] أي ِدينه  [:قوله  )٥(

ل سـبب للـسالمة عـن التـردي واالعتـصام للوثـوق بـه        حيث إن التمسك به سبب للنجاة عن التردي كما أن التمسك باحلب    
واالعتماد عليه ترشيحا للمجاز وظاهر هـذا أنّ االسـتعارة يف اآليـة جيـوز أن تكـون اسـتعارتني؛ اسـتعارة احلبـل للـدين أو                    

 والتمـسك بـه   للكتاب فتكون استعارة مصرحة تبعية حتقيقية والقرينة اإلضافة إىل اهللا تعـاىل واسـتعارة االعتـصام للوثـوق بـه         
  )كرخي،جمل. (فتكون استعارة مصرحة تبعية حتقيقية والقرينة اقتراا بتلك االستعارة

 ١٢ .حال من ضمري اعتصموا:
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ْعَليكمإنعامه ﴿ ُْ زرج ﴿)١(﴾َ ر األوس وا خل يا  ْ اذْ كنتممعش ُ ْ ُ َاعدا﴾ قبل اإلسالم ﴿ِ ْ َء فالفَ  َ َ ع ﴿ً ْب ْ  قلوبكممج﴾  ُ ِ ْ ُ ُ َ ﴾ باإلسالم َ
َفا﴿ ْصبحتمَ ُ ْ رتم ﴿َْ ًبنعمت  اخوانافص﴾  َ ْ ِ ۤ ِ َِ ْ والية ﴿ِ ن وا ل﴾ يف الد َ و كنتم ع   شفاي َُ ٰ َْ ْ ُ رف ﴿َ ٍَ ح ة من النارِط﴾   َ ْ س بينكم وبني ُ لي﴾ 

وع فيها إال أن  و متا ق َفا قذكم من اتوا كفارا ﴿ول ْْ  َُ َ ْ َ َ كٰذلكميان ﴿﴾ باإلَ ِ رَ ُ يبـ   اُهللا َ  ﴿)٢(كـ﴾ كما بني لكم ما ذ  َ ِكـم  يتـ  ُ ٰ ْ ُ
َلعلكم ت تدون  ْ ُ َ ْ َ ْ ُ  َ ِو لتكن منكم اُمٌة يدعون ا   الخ ْ  ﴿.﴾)۱۰۳(َ ْ َْ َ ِ َ ْ ُ ْْ َ  ْ ُْ َِ و يامرون بالمعروف و ين ون عن المن   و ﴿)٤( اإلسالم)٣(﴾َ ُ َ َِ َُ ْ ُْ ْ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َْ َ َْ ََ ْ ﴾

رون ون اآل مالدا ون ﴿)٥(ع َ ُم المْفلحونه النا ُْ ِ ُ ْ زون)۱۰۴(ُ رض كفايـة ال )٦(ئ﴾ الفا ر  ض ألن مـا ذ ن  فـ و كـ للتبعـيم
ق بكل أحد كاجلاهل يليزم كل األمة وال  وا أمة )٧(  وقيل زائدة،يل و ن أي  ْو ال تكونوا  الذ   قوا ﴿)٨(لتك ْ ُْ ْ َ ََ ين ِ َ َ ُ ُ َ ن دينهمَ   )٩(ع﴾ 

                                                
أي ألن الشكر على الفعل أبلغ من الشكر على أثره وأشار الشيخ املصنف إىل أنـه أراد عـداوة األوس   ] إنعامه عليكم [: قوله  )١(

  )كرخي. (نةمع اخلزرج يف اجلاهلية قبل اإلسالم مبائة وعشرين س
 ]علمية [.أشار به إىل بيان املُشار إليه ]كما بين لكم ما ذُكر[: قوله  )٢(
. واسـتدلّ ـا مـن قـال إن فـرض الكفايـة خماطَـب بـه الـبعض ال الكـلُّ          ] ﴾ىل اخلـري  ولتكن منكم أمة يـدعون إ     ﴿[ :قوله  )٣(

  ]علمية[) اإلكليل(
ففيه رد على من قال إن اخلري يعم مـا  ¼ ويأمرون باملعروف½ليصح عطف قوله  باإلسالم  ¼ اخلري½إمنا فسر   ] اإلسالم: [قوله  )٤(

 ]علمية [.فيه صالح ديين أو دنيوي ألنه حينئذ يشمل اخلري األمر باملعروف أيضا فما احلاجة إىل ذكره بعده
  العطـار حممد إليـاس شيخ أبو بالل يف عصرنا احلاضر فضيلة ال   :أيها اإلخوة املسلمون   ]إخل... الداعون اآلمرون : [قوله  )٥(

هللا تعـاىل  داعية ناجح بسبب فصاحته وأسلوبه احلـسن وإخالصـه   '' الدعوة االسالمية''القادري الرضوي حفظه اهللا تعاىل أمري      
صحه  والتعب يف سبيل الدعوة إىل اهللا تعـاىل وهـو نـافع للنـاس يف علمـه ونـ      ولَم ينل ما نال إالّ باجلد واحلزم واالجتهاد والصرب     

فينبغـي لنـا أن نـساِفر يف    . وأمره باملعروف ويه عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلـسنة يف حماضـراته وكلماتـه وكتاباتـه                
 ]علمية [.سِبيل اهللا مع قوافِل الدعاِة إىل اهللا تعاىل، ونمأل كُتيبة اجلواِئِز املدِنية كلّ يوٍم حسبما قال الشيخ

كأنّ الفـائز انفـتح لـه    ، شار به إىل أن املراد هاهنا املعىن العريف ألن الفالح يف األصل الشق والفَتح         أ ]الفائزون[: قوله  )٦(
 ]علمية. [طرف الظفر

هذا مبين على أن فرض الكفاية على الكل أي خياطَب به كلُّ األمة ويسقط بفعل بعضهم وما قبله مـبين    ] وقيل زائدة  [:قوله  )٧(
  )جمل. (قيل غري معين وقيل معين عند اهللا إىل آخر ما يف األصول،  خياطب به بعضعلى أنه على البعض أي

  )جمل. (أي موصوفة بالصفات املذكورة إذ هي املقصود طلبها ال الكون أمةً فقط] أي لتكونوا أمة [:قوله  )٨(
ين دون الفروع إال أن يكون خمالفـا  أي عن أصوله فاملقصود ي املؤمنني عن االختالف يف أصول الد          ] عن دينهم  [:قوله  )٩(

  )السعودأبو . (احلديث¼ ...من اجتهد فأصاب½وقوله ¼ اختالف أميت رمحة½للنصوص البينة ألجل قوله عليه الصالة والسالم 

 ك١٢ .الضمري للنار أو للحفرة:

 ص١٢. خرب ثان ألصبحتم:
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ْ و اختَلفوا﴿ ُ َ ْ َ من  عد ما  ﴾ فيه ﴿َ ِ ْ َ ُجاء ُمِ  ََ ُ ال   نتٓ ٰ َ ود والنصارى﴾ وهم ْ َاول كَو  ﴿)١(ليها ِٰٕ ٓ ٌل م عذاب عظيم ُ ْ ِْ َ ٌَ َ ُ َ يوم ت يض ﴿.﴾)۱۰۵(َ ْ َ َ ْ  
ٌوجوه و  سود وجوه ٌْ ُْ ُُ ْ ُ َ َ وم القيامة ﴿  ْفاما الذ اسودت وجو ُ مي﴾ أي  ُْ ْ ُ ُ ْ  َ ْيَن ِ   َ ون يف النـار ويقـال هلـمَ رون  فيلــق﴾ وهم الكا  )٢(ف

ْ ك تم  عد اي ﴿)٣(توبيخا ِ َُ ْ َْ َْ َ ْمانكمَ ُ ِ وم أخذ امليثاقَ َفذوقوا العذاب بما كنتم تك ون  ﴿)٤(ي ﴾  ْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َ َْ ُ ْو امـا الـذ ابيـضت ﴿.﴾)۱۰۶(ُ َ َ ْ ْين ِ   َ َ
ْوجو ُ م  ُ ْ ُ ون ﴿ُ ِ ف   رحمة اهللاِمن﴾ وهم املؤ َ ْ َ ْ ِ َ ُم في ا خلدون  ﴿)٥(﴾ أي جنتهَ ْ ُ ِ ٰ َ ْ َتلك﴿.﴾)۱۰۷(ِْ ْ ُ يت اهللاِ﴾ أي هذه اآليـات ﴿ِ ٰ 

َنتلو ا عَليك ْ َ َ ْْ ُ ّبالحق ﴿)٦(﴾ يا حممدَ َ ْ َو ما اُهللا يريد ظلما للعَلم ْ  ِ ِ ْ َِ ٰ ْ ْ ً ُ ُ ِ ُ رم ﴿)۱۰۸(َ ِو   ما    السموت و ما    ج﴾ بأن يأخذهم بغري  َِ ََ َِ ٰ ٰ  
ِاالرض ْ َ ُ و ا   اهللاِ ترجع  وخلقا وعبيدا ﴿)٧( ﴾ ملكا ْ َ ْ ُ َِ ُاالمور﴾ تصري ﴿َ ُْ ُ ْ كنتم﴿ .﴾)۱۰۹(ْ ُ ْ   .................)٩( يا أمة حممد)٨ (﴾ُ

                                                
ال أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة واحلاكم وصححه عن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه قـ    ] وهم اليهود والنصارى   [:قوله  )١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وتفرقـت النـصارى علـى ِثنـتني وسـبعني فرقـة         ½
فرقـة واحـدة يف اجلنـة وِثنتـاِن     ½زاد ابن ماجة عن عـوف بـن مالـك رضـي اهللا عنـه        ¼ وتفرقت أميت على ثالث وسبعني فرقة     

ويف روايـة احلـاكم عـن عبـد اهللا بـن عمـر       ¼ اهللا عليه وسلم من هم؟ قـال اجلماعـة  قيل يارسول اهللا صلى  ، وسبعونَ يف النار  
  )جمل (.¼فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحايب½رضي اهللا عنهما 

إال ¼ أكفـرمت؟ ½إلـيهم بقولـه    ألن الكفـار فيمـا سـبق فـال يـصح اخلطـاب             ¼ يقال½إمنا قدر    ]ويقال هلم [: قوله  )٢(
 ]علمية. [بتقدير القول

شـهاب مـع   ( .فيه إشـارة إىل أن اهلمـزة للتـوبيخ ال لالسـتعالم فـال يـرد أن االسـتفهام مـن املعلـوم ال معـىن لـه                 ]توبيخا[: قوله  )٣(
 ]علمية) [بيضاوي بتصرف

م إميـان بـل كفـرهم    ﴾ مـع أنـه مل يـسِبق منـه        ميانكمأكفرمت بعد إ   جواب عما يقال كيف قال﴿    ] يوم أخِذ امليثاق   [:قوله  )٤(
  )كرخي،جمل. (﴾لست بربكم قالوا بلى عالَم الذر حني خوِطبوا بـ ﴿أمتأَصل فيهم واجلواب أنه قد سبق منهم اإلميان يف

  )جمل. (التعبري عنها بالرمحة فيه إشارة إىل أن دخوهلا برمحة اهللا ال بالطاعة والعمل] أي جنته [:قوله  )٥(
 ]علمية. [أشار به إىل بيان املخاطَب بكاف اخلطاب بقرينة اخلطاب ]يا حممد[: قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي. (إشارة إىل أن الالم للِملك و اختصاصها به من جهة كوا خملوقة إذ ال شريك له يف خلقه ]ملكا[: قوله  )٧(
وعلـى أن الـصحابة أفـضل األمـم ألـم      استدلّ به على أن هذه األمة أفـضل مـن غريهـا         ] ﴾خرجت للناس كنتم خري أمة أ   ﴿[:قوله  ) ٨(

  ]علمية[) اإلكليل. (املخاطَبون ا حال الرتول وعلى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء ألن شرف األمة بشرف نبيها
د يشري إىل أن اخلطاب يعم الصحابة وغريهم وصححه ابن كـثري ويـشهد لـه حـديث علـي عنـد أمحـ           ]أمة حممد  يا[: قوله  )٩(

: وروى ابن أيب حامت من طريق السدي عن عمـر رضـي اهللا عنـه أنـه قـال     ، ¼وجعلت أميت خري األمم ½: بإسناد صحيح حسن  
هـم الـذين   : وألمحد عن ابـن عبـاس رضـي اهللا تعـاىل عنـهما      ، يعم كلَّنا ¼ إم½ولو قال   ¼ كنتم½هي لألصحاب خاصة لقوله     

 ]لميةع. [هاجروا معه صلى اهللا عليه وآله وسلم

 ع ١٢ بتثليث امليم:
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ٍخ ْ  اُمة ﴿)١( يف علم اهللا تعاىل  َ ْاُ جت)٢ (َ َ ِ رت ﴿ْ ِللناسظه﴾ أ ِتامرون بالمعروف و تن ون عن المن  و تؤمنون باهللاِ  )٣ (ِ  َِ َ َْ ُْ ِ ُْ ِ َُ ََ ْ ُْ ْ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َْ ََ َو لو  من )٤(ْ َ ْ َ َ
َا ل ا ِكتب ل ان َ َ ِْ ٰ ُ ْ ً خ ْ ا ﴾ اإلميان ﴿َ ْ ل مَ ُ َمن م المؤمنون ج         ْ ُ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ي اهللا عنه وأصحابه ﴿ْ ن سالم ر ض﴾ كعبد اهللا  َو  ك   ُم الفسقون ب ْ ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َ ْ َ َ

رون)۱۱۰( ْ لن   وكم ﴿.)٥(ف﴾ الكا ُْ  ْ  ُ يء ﴿َ ر املسلمني  ود يا  بش﴾ أي ا معش ًاال اذىليه َۤ ن سـب ووعيـد )٧( باللـسان)٦(﴾ِ  مـ 

                                                
إنما قدر العلم لـوجهني؛ األول حتقيـق معـىن املاضـي والثـاين دفـع مـا يتـوهم أن مـدلول صـيغة               ]يف علم اهللا تعاىل   [: قوله  )١(

، ووجه الـدفع أن املـراد اخلرييـة يف علـم اهللا تعـاىل     . حدوث كون مسبوق بالعدم منقطع بطريان عدم ¼ كنتم½املاضى وهي   
 ]علمية. [ العدم السابق وال الالحق فتأملوِعلم اهللا تعاىل اليصح فيه

هذا مدح عظيم وتفضيل من اهللا عزوجل هلذه األمـة احملمديـة عليـه التحيـة والثنـاء وفيـه إعـالم         ] ﴾كنتم خري أمة  [﴿: قوله  )٢(
ألمم علـى  وباجلملة فهو صلى اهللا عليه وسلم أفضل اخلَلق على اإلطالق وأمته أفضل ا. بتثبيتهم على تلك األوصاف العظيمة 

ومـن قـوم   ﴿: وتقريره من وجهـني؛ األول قولـه تعـاىل   ، دلّت هذه اآلية على أن إمجاع األمة حجة] فائدة عظيمة . [اإلطالق
مة﴾ فوجب حبكم هذه اآلية أن تكون هذه أفضل  مث قال يف هذه اآلية ﴿كنتم خري أ      ]األعراف[ ﴾مة يهدون باحلق  موسى أ 

 منهم وجب أن تكون هذه دنا موسى عليه الصالة والسالم وإذا كان هؤالء أفضلمن أولئك الذين يهدون باحلق من قوم سي       
تحكُم إال باحلق إذ لو جاز يف هذه اآلية أن حتكُم مبا ليس حبق المتنع كون هذه األمة أفضل من األمة اليت ـدي         األمة ال   

ال تحكم إال باحلق وإذا كان كذلك كان إمجـاعهم  باحلق ألن املُبطل يمتنع أن يكون خريا من املُِحق فثبت أن هذه األمة     
يفيدان االستغراق وهذا يقتضي كـوم آِمـِرين بكـل    ¼ املنكَر½ولفظ ¼ املعروف½الثاين وهو أن األلف والالم يف لفظ     . حجة

  )صاوي، كبري. (ومىت كانوا كذلك كان إمجاعهم حقا وصدقا ال محالة فكان حجة، معروف وناِهني عن كل منكَر
إشارة إىل أن هذه األمة نفع ورمحةٌ لنفـسها  ¼ ِمن½أي لنفعهم ومصاحلهم وإمنا عبر بالالم دون    ] ﴾أخرجت للناس ﴿ [:قوله  )٣(

  )جمل، صاوي. (ويف اآلخرة بالشهادة لألنبياء عليهم الصالة والسالم، يف الدنيا بالدعاء جلميع األمم، وللخلق عموما
أي إميانا متعلِّقا بكل ما جيب أن يؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجـزاء وإمنـا أخـر ذلـك       ] ﴾وتؤمنون باهللا ﴿ [:قوله  )٤(

عن األمر باملعروف والنهي عن املنكَر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة ألن اإلميـان بـاهللا يـشترك فيـه مجيـع األمـم املؤمنـة               
فاملؤثِّر يف هذه اخلريية هو األمـر بـاملعروف   ،  سائر األمموإمنا خصت هذه األمة باألمر باملعروف والنهي عن املنكَر على       

  )خازن، جمل. (والنهي عن املنكَر فحسن تقدميهما
عبر عن كفرهم بالفسق إشـارة إىل أـم فَـسقُوا يف دينـهم أيـضا فليـسوا عـدوال فيـه فخرجـوا عـن              ] الكافرون [:قوله  )٥(

  )جمل. (اإلسالم وعن دينهم
أشار به إىل أن االستثناء متصلّ وقيل هو منقِطـع أي لـن يـضروكم بقتـال وغلبـة لكـن بكلمـة                 ] ال أذى بشيء إ  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (أذًى وحنوها
  )جمل. (أي فال يِصلُ إليكم منه شيء وإمنا هو جمرد لَقْلَقَة لسان] باللسان [:قوله  )٧(

 ١٢ كالم مستأنف:
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ْو ان  قاتلوكم ﴿ ُ ْ ُ َِ  ْ ِ َيولوكم االدبارَ َْ َُ ْ ُ ْ  َ زمني ﴿ُ ثم  ال ين ونمنه﴾   َ ْ ُ َ ْ ُ َ ر عليهم ﴿)۱۱۱(ُ َ بت عَلي م الذلة ا ما لنص﴾ عليكم بل لكم ا َ ْ ِ ْينُ َ ُ   ُ َِ ْ َ
ُ  قفوا ِ ز هلـم وال اعتـصام ﴿)١(﴾ُ ِبحبـل مـن اهللاِ و حبـل مـن النـاس ﴿)٢(﴾ كـائننيِ  االع حيثما وجدوا فال   َ َ  ٍ ٍْ َْ َ َ و ﴾ املـِ هـؤمنني و

زية أي ال عصمة هلم غري ذلك جلعهدهم إليهم باألمان   أداء ا َ و با ﴿)٣(ع ْءواَ واُ ُ غضب من اهللاِ و  بت عَلي م  ﴿)٤(جع﴾ ر َِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ  ٍ َ َ ِ
ُالمسكنة  َ َ ْ َ ْذلك بان م)٥(ْ ُ  َ ِ َ ِ َ انوا يك ون باٰيِت اهللاِ و  قتلون   ﴿)٦(مأ بسبب  ﴾ أيٰ َْ ٰ ُْ ُ ُْ َ َُ ِ ْ ُ ْ َ ِاالن ياء  غ ْ  َ َ ِ َ ٓ َ ِ  َ ٍّ حق ْ َذلكَ ِ ْ بما عصوا ﴿)٧(﴾ تأكيدٰ َ َ َ ر ِ م ﴾ أ
َ و  انوا  عتدوناهللا ﴿ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ رام)۱۱۲(    ْليسوا ﴿.حل﴾ يتجاوزون احلالل إىل ا ُ ْ ًسـواء﴾ أي أهل الكتاب ﴿َ ٓ َ نطَ و ي﴾  ْمـن  ﴿.)٨(مـست ِ

َا ل ا ِكتب اُمٌة قإ مٌة  ِ ٓ َ ْ ِ ٰ ْ ِ حل﴾ مستقيمة ثابتة   اَ ي اهللا عنه وأصحابه ﴿ع ن سالم ر ضق كعبد اهللا  ِيتلون  يِت اهللاِ  ناء اليلب َ َْ  ٓ َ ٰ ْ ُ ْ ﴾ أي  
َو  ُم  سجدونيف ساعاته ﴿ ْْ ُ ُ َ ْ ون)۱۱۳(َ َيؤمنون باهللاِ و اليوم اال  و يـامرون بـالمعروف و ين ـون عـن المـن  و  حال ﴿،يصل﴾  َ َ َِ ُ َْ ْ ُْ َْ ِ ْ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ َْ َْ ََ ِ ِ ِ ُْ ِ ٰ ُْ ِ ِ

ِارِعون    الخ ْ ت َ ُس ٰ َ ْ ِ َُ َوأول ك )٩(ْ ِ ُ َ﴾ ............................................................................  
                                                

يف حمـل جـزم ـا وجـواب الـشرط إمـا       ¼ ثقفـوا ½ فيهـا فــ   مزيدة¼ ما½شرط وهو ظرف مكان و  ¼ أينما½] أينما ثقفوا  [:قوله  )١(
عند من يجيز تقدمي جواب ¼ ضربت½حمذوف أي أينما ثقفوا غلبوا أو ذلوا دل عليه قوله ﴿ضربت عليهم الذلة﴾ وأما نفس    

  )مسني. (لالشرط عليه فـ ﴿ضربت عليهم الذلة﴾ ال حمل له على األول وحملّه اجلزم على الثاين وقد جرى املفسر على األو
 ]علمية. [إشارة إىل أن الظرف يف حملّ النصب على احلالية والباء متعلِّقة مبحذوف ]كائنني [:قوله  )٢(
  )جمل. (وأما عزهم فهو منفي دائما وأبدا كما هو مشاهد] أي ال ِعصمة هلم غري ذلك [:قوله  )٣(
فالباء للمالبسة أي رجعـوا إىل  ¼ باَء إليه رجع إليه½ع كما يف القاموس أشار به إىل أن البوَء هاهنا مبعىن الرجو    ] رجعوا [:قوله  )٤(

 ]علمية. [منازهلم متلبسني بغضب من اهللا
  )خازن. (وهي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا موِسرا] املَسكَنة [:قوله  )٥(
 ]علمية. [ضيه املَقامأشار به إىل أن الباء للسبب كما يقت ]أي أم[: قوله  )٦(
هذا إشارة إىل كفرهم وقتلـهم األنبيـاَء ويكـون إشـارة إىل تعليـل      ¼ ذلك½واَألوىل أن ، الذي قبله¼ ذلك½أي لـ  ] تأكيد [:قوله  )٧(

  )جمل. (العلّة فال يكون تأكيدا فعصيام سبب لكفرهم وقتلهم األنبياء وهما سبب للذُّل والغضب واملسكنة
فأجاب بـأن  ، فكان حقُّه أن يجمع مطابقةً له¼ ليسوا½خبر عن الواو يف ¼ سواًء½أشار به إىل دفع ما يقال إن      ]ِوينمست[: قوله  )٨(

 ]علمية) [صاوي. (¼مستِوين½مصدر من التسوية مبعىن ¼ سواء½
، مر يسارع يف تولِّيـه والقيـاِم بـه   املسارعة يف اخلري فرط الرغبة فيه ألن من رِغب يف األ   ] ﴾تون يف اخلريٰ  ويسارع﴿ [:قوله  )٩(

أي يبادرون مع كمال الرغبة يف فعل أصناف اخلريات القاصرة واملتعدية فإن قيل أليس أن العجلة مذمومـة كمـا قـال صـلى          
فـاجلواب أن الـسرعة خمـصوصة    ، فما الفرق بني السرعة والعجلـة ¼ العجلة من الشيطان والتأَني من الرمحن½اهللا عليه وسلم    

ن يقدم ما ينبغي تقدميه والعجلةَ خمصوصة بأن يقدم ما ال ينبغي تقدميه فاملـسارعة خمـصوصة بفـرط الرغبـة فيمـا يتعلـق               بأ
Å 

    

    ٢٢٦  

  

ٓ

ٰٓ

بب بس

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    

    

 
0 

٢٢٧  

 
0 

  

ر اهللا ون مبا ذ و و ك ا ف ص َمن الـصلح ْ   ﴿)١(مل ِ ِ  َ وا كـذلك)۱۱۴(ِ ن  ليـس﴾ ومـنهم  ن الـصاحلني ﴿)٢(مـ وا  مـ و َ و مـا ليـس ْْفعلـواَ َ ُ َ ﴾
ْمن خي ﴿ األمة القائمة  أيتها األمة والياء أي)٣(بالتاء َْ ْر فَلـن ـِ َ ُكـ وهُتٍ ْ ُ َ وجهنيْ وال﴾ بـا وابـ)٤(م أي تعـد  َ ون عليـه َزاه بـل جتـث
ْ واهللاُ عليم ﴿ ِ َ َبالمتق ْ َ ِ  ُ ْ ِان الذ ك وا لن  غن﴿.﴾)۱۱۵(ِ ْ َ َُ ْين َ ْْ ُ َ ِ ع ﴿َيـِ   َعن م اموال م و ال اوالد ُـم مـن اهللاِف﴾ تـد  ْ ْ ُْ َ َْ َ َۤ َ ُ ُُ َ ْ  )٥(مـن عذابـه﴾ أي َْ
ًشيئ﴿ ْ ن نفسهاَ ع  ر ألن اإلنسان يد ع﴾وخصهما بالذ اصحب باالستعانة باألوالد ﴿بفداء املال وتارة  ارة تفك ُو  ٰ َْ َ

َالنارِ  ُم في ا خلدون ْ ُ ِ ٰ َ ْ ِْ ُمثل ﴿.﴾)۱۱۶(  َ َما ينفقون ﴿)٦(﴾ صفةَ َْ ُ ِ ْ َي  ذه الحيوة الدنيا ـِ ف الكفار ﴿  أي)٧(﴾ُ ْ  ِ ٰ َ ْ ِ ِ ٰ ي أو ْ لنبـ﴾ يف عداوة ا
وها ﴿)٨(صدقة ِ  كمثل رِيح في ا  حن و َ ْ ِ ٍ ْ ِ َ َ َ ﴾.....................................................................  

                                                
مـع أن  ] آل عمـران [ ىل مغفـرة ِمـن ربكـم﴾   وساِرعوا ا﴿: بالدين ألن من رِغب يف اآلخرة آثر الفور على التراخي قال تعاىل       

  )أبو السعود، كرخي، مجل]. (طه[ليك رب لترضى﴾وعِجلت ا﴿ قال تعاىل ،العجلة ليست مذمومة على اإلطالق
أشار به إىل أن أحقّية املشار إليه املوصوف بالصفات مبا يرد بعد اسـم اإلشـارة مـن أجـل            ]املوصوفون مبا ذكر اهللا   [: قوله  )١(

 ]علمية. [اتصافه بالصفات املذكورة كما ثبت يف مقره
ني بالصفات السابقة بـل بأضـدادها وأشـار املفـسر ـذا إىل أن يف           ] من ليسوا كذلك  ومنهم  [: قوله  )٢( أي ليسوا موصوِف

اآلية اختصارا وحذفا استغناء بذكر أحد الفريقني عن اآلخر وهذا على طريقة العرب أنّ ذكر أحد الضدين يغـين عـن          
  )خازن. (ذكر اآلخر

وقولـه  ، مـة﴾ ملشاِر إليها يف قوله ﴿كنـتم خـري أ  لى اخلطاب ألمة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ا أي يف قراءة اجلُمهور ع    ] بالتاء [:قوله  )٣(
  )كرخي، مجل. (﴾الصٰلحنيأي يف قراءة محزة والِكسائي وحفص على الغيبة مناسبة لقوله ﴿من أهل الكٰتب﴾ إىل ﴿¼ والياء½

 إىل مفعولني مع أن كَفَر و شكَر ال يتعديان إال إىل مفعول واحـد   ¼تكفَرون½إشارة إىل أن تعدية      ]إخل.... أي تعدموا [: قوله  )٤(
 ]علمية. [ومسي عدم الثواب كفرانا كما مسي توفيةُ الثواب شكرا¼ فلن تحرموه½لتضمنه معىن العدم واِحلرمان كأنه قيل 

 ]ميةعل) [صاوي. (أشار بذلك إىل أن يف الكالم حذف مضاف ]أي من عذابه[: قوله  )٥(
 ]علمية. [كما الخيفى، أشار به إىل أن املَثل مبعىن الصفة والشان ]صفة[: قوله  )٦(
. بيان لكيفية عدم إغناء أمواهلم الىت كانوا يعولون عليها يف جلب املَنـافع ودفـع املَـضار    ] ﴾إخل... مثل ما ينفقون  ﴿ [:قوله  )٧(

، وقوله ﴿كمثل ريح﴾ خبر املبتدأ، ¼ينفقونه½ستكمال الشروط أي جيوز أن تكون موصولة امسية وعائدها حمذوف ال¼ ما½و
وقد ، وعلى هذا الظاهر أعين تشبيه الشيء املُنفَق بالريح استشكل التشبيه ألن املعىن على تشبيهه باحلرث أي الزرع ال بالريح

  )أبو السعود، مسني. (حلرثوهو ا¼ كمثل مهلَك ريٍح½أجيب عن ذلك بأن الكالم على حذف مضاف من الثاين تقديره 
فيه دليل على أن الكفار ال ينتفعون بصدقام يف اآلخرة ولو أَخلَصوا فيها ألن الثواب شرطه اإلميانُ  ] أو صدقة  [:قوله  )٨(

  )جمل. (يف كل عمل

 ١٢ .باإلميان وسائر أبواب الرب:

 ك١٢ .أي بفداء نفسه باملال:

 ١٢ .كصلة الرحم:
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رد ر أو  ب  َ اصابت  ث شديد ﴿)١(ح ْ َ َْ َ ْ قوم ظَلموا ا فس م﴾ زرع ﴿َ ُ َ ُ ٍْ َ  ُ َ ْ ر واملعصية ﴿َ ُ فا َلكت  لكف﴾ با ْ َ ْ َ وا به فكذلك َ ينتفع﴾ فلم 
ون بها ﴿)٢(نفقام ُ و ما ظَلم م اهللاُينتفع ذاهبة ال  ُ َ َ َ َ و  ِكن ا فس م يظلمون﴾ بضياع نفقام ﴿َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َْ ْ ُٰ ْ َ وجب )٣(﴾)۱۱۷(َ ر ا مل با لكف

ْ ياي ا الذ  منوالضياعها ﴿ ُ َ ْيَن ِ  َ ًال تتخذوا بطانة)٤(َ   َ َِ ِ ْ ُ  َ ركم﴿)٥(﴾ أصفياءَ وم    س  ع ْمن دونكم تطلع ُْ ِ ُ ود )٧( غريكم  أي)٦(﴾ِ ن ا ليهـ  م
َ ال يالونكم خباًالوالنصارى واملنافقني ﴿ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ضَ رون لكم يف ال أي)٨(ف﴾ نصب ب ع اخلا ْ ودوافـساد ﴿يقص ال  واَ  َ مـا  ﴿)٩(متنـ﴾ 

ْعنتم رر ﴿)١٠( عنتكم﴾ أيَِ  و شدة ا لض و ِ قد بدته َ َ ْ َ ﴾..........................................................  
                                                

ابن عباس يف تفـسري اآليـة أنـه    فسره باحلَر والربد وإن كان الشائع إطالقه للريح البارد ملا روي عن     ] حر أو برد إخل    [:قوله  )١(
 ]علمية [.قال ريح فيها نار يعين الصر هو السموم احلارة

فيه إشارة إىل أن املراد تشبيه ما أَنفَقوا يف ِضياعه حبرث كفار ضربته ِصـر فَاستأصـلَته ومل             ]إخل... فكذلك نفَقاتهم [: قوله  )٢(
 ]علمية) [بيضاوي بتصرف. ( وهو من التشبيه املركب،يبق هلم فيه منفعة ما يف الدنيا واآلخرة

نفـسهم﴾ يف جانـب املـشبه    وقوله سابقا ﴿ظلموا أ ، هو الكفّار هذا يف جانب املشبه و    ] ﴾ولكن أنفسهم يظلمون  ﴿ [:قوله  )٣(
  )جمل. (به وهم أصحاب الزرع فال تكرار

ْياي ا الذ  منوا﴿ [:قوله  )٤( ُ َ َ ْينِ  َ ن املؤمنني كانوا يوالُون اليهود ِلما بينهم مـن القرابـة والـصداقة ويف رجـال       نزلت يف رجال م   ] ﴾َ  
  )أبو السعود. (كانوا يوالون املنافقني

¼ تتخـذوا ½أو متعلِّـق بــ   ¼ ِبطانـة ½فهو صفة لـ ¼ من دونكم½إشارة إىل أن املفعول الثاين حمذوف وأما قوله    ]  َأصفياء [:قوله  )٥(
تفـسري  ¼ أصـفياء ½حيتمـل أن قولـه   و. وهي من يعـِرف أَسـرارك شـبه ببطانـة الثـوب          ¼ بطانة½لـ  وعلى هذا فلم يفسر املفسر      

  )جمل. (﴾ن دونكمِم﴿أي مجاعة أصفياء ويكون املفعول الثاين ¼ ِبطانة½لـ
ة يف شـيء مـن   فيه داللة على أنه الجيوز االستعانة بأهل الذمـ ): الطربي(قال الِكيا   ] ﴾ال تتخذوا بطانة من دونكم    ﴿[ :قوله  )٦(

إن ههنـا غالمـا مـن أهـل اِحلـرية حـافظٌ كاتـب فلـو         :أخرج ابن أيب حامت عن عمر بن اخلطّاب أنه قيـل لـه   .أمور املسلمني 
وأخـرج عـن أنـس يف هـذه اآليـة قـال التـشريوا املـشركني يف            . قد أخذت إذَن ِبطانة من دون املؤمنني       :قال، أخذته كاتبا 

  ]علمية[ )اإلكليل. (أموركم
 ]علمية) [ِشهاب بتصرف، صاوي.(¼غري½هنا مبعىن ¼ دون½أشار بذلك إىل أن ] غِريكم[: هقول  )٧(
منـصوب  ¼ خباال½فكل من كاف اخلطاب ومن ، كما قدرمها بعد ¼ يف½و¼ الم½أي جنسه الشامل لـ     ] ِبنزع اخلاِفض  [:قوله  )٨(

 املـادة الزمـة فـال يتعـدى الفعـل منـها إال بواسـطة          واحتاج إىل هـذا ألن هـذه      ، ¼يف½األول بالالم والثاين بـ     ، برتع اخلافض 
  )جمل. (تضمينه املنع

 ]علمية. [يشري إىل أن ودوا مبعىن التمنى ]تمنوا[: قوله  )٩(
وصلتها مفعول الودادة وهو اسـتئناف مؤكِّـد للنـهي       ¼ ما½صلتها و ¼ عنتم½مصدرية و ¼ ما½أشار به إىل أن     ] أي عنتكُم  [:قوله  )١٠(
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ُالبغـضاء  ﴿)١(ظهـرت ٓ َ ْ َ ْ مــن اْفـوا  م﴾ العـداوة لكـم ﴿ْ ِْ ِ َ َ وقيعـة فـيكمِ ركم ﴿)٢(ل﴾ با ركني    سـ وإطـالع ا عـ ِ و مـا تخفــملــش ْ ُ َ ْي ـَ
ْصدور ُم ُ ْ ُ ن العداوة ﴿ُ َ    ك    قد ب نم﴾  ْ ََ ُ ْ ٰا َ كم االيِت َ ٰ ْ ُ َ ان كنتم  عقلونع﴾   عداوم ﴿ُ ْ ُ ِ ُْ َْ ْ ُ ْ وهم،﴾ ذلك)۱۱۸(ِ وا ل فال  ﴾   ا  ﴿)٣(ت
ْ تحبون م﴾ املؤمنني ﴿ِءَ اُوال﴾ يا ﴿َ ا  ﴿)٤(للتنبيه ُ َ ْ  ِ رابتهم منكم وصداقتهم ﴿ُ ْ و ال يحبونكملق﴾  ُ َ ْ  ِ ُ َ ن َ ي﴾ ملخالفتهم لكم يف الد
َ و تؤمنون ﴿ ْ ُ ِ ُْ ِبا ِكتبَ ٰ ٖ  لّهِْ ِ ون بكتابكم ﴿)٥( بالكتب كلها أي﴾ُ َو اذا لقوكم قالوا  مناو اذا خَلوا عضوا عَليكم االنامل من وال يؤ ِ ِ ُ َِ ََ َْ َ َُ ُ ُْ َْ َْ ْ ْ ََ َ  ُ َ ﴾

ع ﴿ راف األصا بأ ِ من الغـيظط ْ َ ْ َ ضِ ن شـدة الغـضب  ن ائـتالفكم ويعـرب  رون  ّ﴾ شـدة الغـضب ملـا  بعـ عـ مـ  األنامـل جمـازا يـ
ن ثوان لم  َ ضيك ْ قل موتوا  غيظكم﴿.عم  ُْ ِ َ ِ ْ ُْ ُ ْ ركم ﴿)٧(بقوا عليها أي )٦(﴾ُ روا ما  ن  وت  يس إىل ا ت فل ِان اهللاَ علمل َ ِيم بذاتِ  َ ِ ْالصدورِ ْ  ُ   

وب )۱۱۹( ره)٨(لقل﴾ مبا يف ا ْ ان تمسسكم﴿. هؤالء)٩(يضم ومنه ما  ُ ْ َ ْ َ ْ   ................................... )١٠(﴾ تصبكمِ
                                                

  )كرخي. (ألنه ماض¼ قد½حاال إال بإضمار ¼ ودوا½وجب لزيادة االجتناب عن املَنهي وال يحِسن أن يكون م
 ]علمية. [من البدو مبعىن الظهور ال من البدأ مبعىن االبتداء¼ بدت½أشار به إىل أن  ]ظهرت[: قوله  )١(
  )جمل. ( الوقيعة الِغيبة والوقيعة أيضا القتال واجلمع وقائع:أي يف أعراضكم ويف املختار] بالوِقيعة فيكم [:قوله  )٢(
  )جمل. (أشار ذا إىل أنّ جواب الشرط حمذوف] فال توالُوهم [:قوله  )٣(
 حـذف منـه   منـادى ¼ أوالء½مبتدأ وقولـه  ¼ أنتم½أي تنبيه املؤمنني املخاطَبني على خطَِئهم يف مواالة الكفار و   ] للتنبيه [:قوله  )٤(

وقولـه  ، النداء كما قدره املفسر مبين على ضم مقدر على آِخره منع من ظهوره اشتغالُ احملل حبركة البناء األصـلي          حرف  
بدل من املنادى على احملل وجيوز رفعه كما يف بعض النـسخ اتباعـا للـضم املقـدر ألنـه لـيس أصـليا فيجـوز                     ¼ املؤمنني½

إخل﴾ وقولـه ﴿وإذا لقُـوكم﴾ وقولـه ﴿وإذا خلـوا﴾     ...  قوله ﴿وتؤمنون  خبر عن املبتدأ وكذلك    ﴾حتبوم﴿وقوله  ، اتباعه
  )مجل. (إخل﴾... ن متسسكموقوله ﴿إ

ومل يجعـل عطفـا   ¼ وأنـتم تؤمنـون  ½للجنس واجلملة حال من ﴿الحيبونكم﴾ بتقـدير  ¼ ال½أي فـ ] أي بالكتب كلها  [:قوله  )٥(
  )كرخي. (لتخطئة وال تخِطئة يف اإلميان بالكتاب كلّه ألنه محض صوابعلى ﴿حتبوم﴾ ألن ذلك يف معِرض ا

ه إىل أن يهِلكـوا بـه أو باشـتداده    ة اإلسالم وأهِلدعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قو ] ﴾قل موتوا بغيظكم  ﴿ [:قوله  )٦(
  )ملأبو السعود، ج. (والباء للمالبسة أي ملتِبسني بغيظكم. إىل أن يهِلكهم

  )جمل. (أي دوموا عليه] أي ابقَوا عليه [:قوله  )٧(
 ]علمية. [فتأمل، إضافة الشيء إىل الظرف¼ الصدور½إىل ¼ ذات½فيه إشارة إىل أن إضافة  ]مبا يف القلوب[: قوله  )٨(
 ]علمية. [قدره لبيان ربطه مبا سبق ]إخل...ومنه ما يضِمره[: قوله  )٩(
 به إىل أن املس من درجات اإلصابة ألن الْمس إيصال الشيء بالبشرة حبيث يتـأثُّر احلاسـةُ بـه وهـذا             أشار] تِصبكُم[: قوله  )١٠(

 ]علمية. [فافهم، أدىن درجات اإلصابة فال يكون أبلغ من اإلصابة كما قيل

 ١٢ .من البغضاء: ك١٢ .من اخلواطر القائمة ا:
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َ حسنٌة﴿ َ ر وغنيمـة ﴿)١(﴾َ ْسؤ ُمَ  ـكنـص نعمة  ْ ْ و ان  ـصبكم﴿زمُحتـ﴾ ُ ُْ ِ ُ ْ ِ َسـيئٌة َ زميـة وجـدب ﴿ َ  َ  حـوا ب ـاكه﴾  ِ ُْ َ ْ ﴾ ومجلـة  
رط رط قبل وما بينهما ا)٢(لشا عت متصلة با ون يف عداوتكم فل،راضـلش ىن أم متنا ِ وا ه وهم ﴿ملع وم فـا وا جتنبم  لـ َو ت

ْان  ص  وا ُ ِْ ْ َ ْو تتقواع﴾   أذاهـم ﴿ِ ُ  َ واالمَ ْال  ـ  وغريهـا ﴿)٣(مـ﴾ اهللا يف  ِ َ ْكمَ ر الـضادُ راء وضـمها)٤(بكـس﴾  ون ا لـ و  )٥(سـك
ْ كيد ُم وتشديدها ﴿ ُْ ًٔشيرياَ ْ َان اهللاَ بما  عملونَ ْ ُ َ َْ َ ِ ٌ محيط والتاء ﴿)٦(﴾ بالياءِ  ْ ِ رَو فيجازيهم به ﴿)٧(﴾ عالم)۱۲۰(ُ  يا حممـد )٨(ك﴾ اذ

َاذْ غدوت﴿ ْ َ َ َمن ا لك)٩ (ِ ِْ َ ْ ن املدينة ﴿ِ ئم﴾  ُتبو  َ َالمؤمن ْ  مقاعِد ﴿)١٠( ت ل﴾ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ زْ را ك﴾  ون فيهـا ﴿)١١(م َللقتـال  و اهللاُ يقفـ  ِ َ ِ ْ ِ

                                                
  )خازن، ل مج. (املراد باحلسنة هنا منافع الدنيا كما أشار له املفسر عليه الرمحة] حسنة [:قوله  )١(
إخل﴾ ومـا بينـهما   ... ذا لقُـوكم إخل﴾ متصلة بالشرط وهـو قولـه ﴿وا      . ..ن متسسكم وهي قوله ﴿ا  ] ومجلة الشرط  [:قوله  )٢(

  )جمل. (ن اهللا عليم بذات الصدور﴾تراض وهو قوله ﴿قل موتوا بغيظكم ااع
  )كرخي. (عليكمأي من كل ما حرم ¼ وغريها½أي بأن تتركوها وقوله ] يف مواالم [:قوله  )٣(
والفعـل يف كليهمـا جمـزوم    ¼ ضـر يـضر  ½والثانية من   ¼ ضار يِضري ½األوىل من   ، قراءتان سبعيتان ] إخل... بكسر الضاد  [:قوله  )٤(

منـع مـن ظهـوره اشـتغالُ احملـل حبركـة       ، وجزمه على اُألوىل ظاهر وعلى الثانية بسكون مقدر علـى آِخـره      ، جوابا للشرط 
وعلـى  ، بوزن يغِلبكم نقلت حركة الياء إىل الضاد فالتقى ساكنان فحـذفت اليـاء   ¼ يضِيركم½صل الفعل على األوىل     االتباع وأ 

نقلت حركةُ الراء اُألوىل إىل الضاد مثّ أُدِغمت يف الثانيـة وحركـِت الثانيـةُ بالـضم اتباعـا          ¼ ينصركم½بوزن  ¼ يضرركُم½الثانية  
  )جمل. (حلركة الضاد

فاملرادالضاد والراء وقولـه  ¼ وضمهما½نسخة وأما على نسخة الأي الراء يعين مع ضم الضاد وهذا على هذه         ] وضمها [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي الراء على كلتا النسختني¼ وتشديدها½

وقـرئ  ½به على شذوذها كأن يقول وهذه القراءة اتفق عليها العشرة وقراءة التاء شاذة فكان على املفسر أن ين         ] بالياء [:قوله  )٦(
  )مجل. (¼وقرئ½كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذّة يقول ¼ بالتاء

 ]علمية. [أشار به إىل أن املراد باإلحاطة اإلحاطة الِعلمية فال يرد أنه يفهم منه جسميةُ اهللا تعاىل ]عامل[: قوله  )٧(
بك ليتذكَّروا ما وقع يف هذا اليوم من األحوال الناشئة من عدم الـصرب فيعلَمـوا أـم           أي أُذكُر ألصحا  ] إخل... واذْكُر [:قوله  )٨(

  )أبو السعود، مجل. (لو لِزموا الصرب مل يضرهم كيد الكَفَرة وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أُحد
أي خـرج غُـدوةً   ¼ سـما يـسمو سـموا   ½مـن بـاب   ¼ دوغَـدا يغـ  ½الغـدو اخلـروج أولَ النـهار يقـال      ] ﴾وإذ غدوت ﴿ [:قوله  )٩(

  )مجل. (عند بعضهم فيكون ناقصا يرفَع االسم وينِصب اخلبر¼ صار½ويستعمل مبعىن 
 ]علمية. [كما قيل ألنه الزم يحتاج إىل حذف اجلار كما ترى¼ تهيُء هلم½إشارة إىل أنه ليس مبعىن ] تنِزلُ[: قوله  )١٠(
  )مجل. (أي أَماِكن وعبر عنها باملَقاِعد إشارة إىل طلب ثبوم فيها وإن كانوا وقُوفاً كثبوت القاعد يف مكانه] َمراِكز [:قوله  )١١(

 ك١٢ .بني املعطوفني:

 ١٢ .متعلق بتبوئ:
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ٌسميع ْ ِ والكم َ ٌعليم﴿)١(ق﴾ أل ْ ِ والكم)۱۲۱(َ وم أح،ح﴾ بأ و  ُ و ي ي   اهللا عليه وسـلم بـألف أو إال مخـسني رجـال ه رج ا صد  لنب خ
زل بالشعب ون ثالثة آالف و ر نوا ك و)٢(ملش ع  وم السبت سا  ّ ش ره إىل  س)٣(البي ره و رة وجعل  ن ا عسكنة ثالث  ظه هلج م

رماة وأ ن ا س جيشا  وفهم وأ وى  ّمأحد و ل م جل صف ن جبريس حبر عليهم عبد اهللا   ال )٥(نضحوا عنـا بالنبـلا وقال )٤( اجلبلبسف 
وا غ ن ورائنا وال ترب ونا  ُيأ ح م ن إذ قبلـهِاذْصرنا ﴿ُنـلبنـا أو ت ْ مـت ﴿)٦(مـ﴾ بـدل  و حارثـة جناحـَ  و سـلمة و بنـ﴾  ر بنـ لعـسكا ا

َإ ف   منكم ان  ْفشَال ط﴿ َٰ ْٓ َ ِْ ُ ْ ع عبد اِ رجعا ملا ر ن القتال و ج﴾ جتبنا  ت ق وأصحابه وقالع ن أىب املنا فهللا   نقتل أنفسنا )٧( عالمب
و نعلم قتاال التبعناكم فثبتهما اهللا  أليب)٨(وأوالدنا وقال ي القائل له أنشدكم اهللا يف نبيكم وأنفسكم  ر ا ل جا لسلم   .... ب

                                                
 ]علمية. [إشارة إىل بيان ما يتعلّق به العلم¼ بأحوالكم½أشار به إىل بيان ما يتعلَّق به السمع وكذا يف قوله  ]ألقوالكم[: قوله  )١(
بكسر الشني الطريق يف اجلبل وهو أُحد الكائن على أقلَّ مـن فَرسـٍخ مـن املدينـة وسـمي بـذلك لتوحـِده          ] بالشعب [:قوله  )٢(

  )كرخي. (وانقطاِعه عن ِجبال أُخرى هناك
هـذا اليـوم كـان    هذا ما جرى عليه املفسر عليه الرمحـة والـذي جـرى عليـه غـريه مـن املفـسرين أن             ] ساِبع شوال  [:قوله  )٣(

  )مجل. (اخلامس عشر من شوال
والـسفْح عـرض اجلَبـِل املُـضطَِجِع أو     : وسفح اجلبل أصـله وأسـفله ويف القـاموس   ¼ أَجلَس½متعلِّق بـ   ] ِبسفْح اجلبل  [:قوله  )٤(

  )مجل.(أصلُه أو أسفَلُه
¼ ال يأتونـا ½وقولـه  .  بالسهم أو فرقـوا النبـل فـيهم كاملـاء املنـضوح       أي ادفَعوا العدو عنا   ] وقال انضحوا عنا بالنـبل    [:قوله  )٥(

والنـصب واجلـزم حبـذف نـون     . أو هو جمزوم يف جواب األمر¼ لئال يأتونا½منصوب بأن مضمرة إذ املعىن على التعليل أي        
  )مجل، روح . (أي التفاِرقُوا مكانكم¼ ال تبرحوا½وقوله . ¼اليأتوننا½الرفع إذ أصله 

واهلـم العـزم وقيـل بـل هـو دونـه وذلـك أن أول مـا يخطُـر بقلـب           ، أي وهو املقصود بالـسياق  ] قبلَه¼ إذ½بدلٌ من    [:قوله  )٦(
، اإلنسان يسمى خاطرا فإذا قَِوي مسي حديثَ نفس فإذا قَِوي مسي مها فـإذا قـوي مسـي عزمـا مث بعـده إمـا قـول أو فعـل                  

واهلَـم أيـضا احلُـزن الـذي     ،¼ رد½ِبـضم اهلـاء مـن بـاب     ¼ هممت ِبكذا أَهم به½اإلرادة تقول العرب  وبعضهم يعبر عن اهلَم ب    
واهلم الذي يف النفس قريـب منـه ألنـه قـد يـؤثّر يف نفـس         ¼ مهمت الشحم أي أَذَبتـُه   ½: يِذيب صاحبه وهو مأخوذ من قوهلم     

  )مسني. (اإلنسان كما يؤثّر احلُزن
 عـم : [فيقـال  ألفها، حذف وجب جر، حبرف االستفهامية،] ما [جرت إذا :القاعدة  )جمل. (أي َألي شيء  ] عالم[: هقول  )٧(

- فيم - امحت - إالم - عالم.[  
والـضمري يف  صفة أليب جـابر  ¼ القائل له½وقوله ، ¼إخل...لو نعلم قتاال½أي عبد اهللا بن أُيب املنافق ومقول القول    ] قال[: قوله  )٨(

¼ اهللا½مي وسئلكم وهذا القول أليب جابر الـسل بفتح اهلمزة وضم الشني أي أ¼ أنشدكم½راجع إىل عبد اهللا بن أُيب وقوله      ¼ له½
Å 

    

    ٢٣١  

  

 ك١٢ .بكسر الالم من اخلزرج: ك١٢ .يعين إذ غدوت:

 ك١٢ .من األوس8

 ١٢ .أي التزالوا عن مكانكم:

 ١٢ .باجلر صفة أليب جابر:

 ك١٢ .أي أسئلكم باهللا8

ــ ك١٢ .مقولة عبد اهللا بن أيب: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــن
ـن

مي
لسل

مت ا
 حا
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َو اهللاُ ولي ماينصرفا ﴿ولم  ُ  ِ َ رمها َ َو ع َ  اهللاِ فل تو ل المؤمنون﴿)١(ص﴾ نا ِْ ُ ِ ْ َُ ْ  َ َ ْ َ َ وا به دون غريه)۱۲۲(َ زل،ليثق﴾  وا )٢(نو ز مـ ملـا  ه
ٍو لقـد  ـ كم اهللاُ ببـدر ﴿:تذكريا هلم بنعمة اهللا َْ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َ عَ و ضـ﴾  ِ و ا  اذلـٌة مكـة واملدينـة ﴿بـني )٣(م َ َ  )٤(بقلـة العـدد والـسالح﴾  

َفا قوا اهللاَ لعلكم  ش ون﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ ُ رفِ اذْ  ﴿)٥(﴾ نعمه)۱۲۳(َ  ركم)٦(ظ﴾  َ قول للمؤمن ْ  ﴿)٧(لنص  ُِ ِ ُْ ُ ْ ِ ْ وعدهمَ ْالن  تطمينا ﴿)٨(ت﴾  َ ْيكفيكم َ ُ َ ِ ْ  
ْان يمدكم ُ  ِ م ﴿)٩(﴾ يعينكمْ َ ُربكم بثلثة  لف من ا  ٰ َْ ٍَ  َ َٰ ِ ْ ُ َنزل ْ   ِ َ  ويف ،)١٠(﴾ يكفيكم ذلكى ـَ  بل﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿)۱۲۴(ْ

                                                
أي يف حفظهما ووقايتـهما فـإنكم لـو رجعـتم فـاتتكم نـصرة       ¼ يف نبيكم وأنفسكم½وقوله  ¼ باهللا½منصوب برتع اخلافض أي     
أي الطائفتني وقوله ¼ فثبتهما½وقاية أنفسكم من العذاب املترتب على ختلّفكم عن نبيكم وقوله     نبيكم فلم حتفظوه وفاتتكم     

 )صاوي، جمل. (أي مل يرِجعا من العسكر إىل املدينة¼ مل ينصرفا½
 ]علمية. [ا سبقإشارة إىل أن الويل ليس مبعىن املُِحب كما قيل ألن املَحبة خمتص م وألنه ال ربط له مب] ناصرمها[: قوله  )١(
 ]علمية. [أشار به إىل بيان نزول اآلية اآلتية على وفْق عادته ]إخل...ونزل[: قوله  )٢(
أشار به إىل ما هو املختار عنده وقيل بدر ِبئر ماٍء بني مكة واملدينة حفَرهـا رجـل امسـه بـدر              ] إخل...موِضع: [قوله  )٣(

 ]علمية. [فسمي به
إمنـا فـسر الـذُّل بقلـة العـدد والـسالح لـئال ينـايف مـدلول هـذه اآليـة ﴿وهللا العـزة ولرسـوله               ] لـسالح بقلة العدد وا  : [قوله  )٤(

سـتة وسـبعون مـن    ، ونقيـضه العـز والقـوة والغلبـة وروي أن املـسلمني كـانوا ثالمثائـة وثالثـة عـشر رجـال                    ، وللمؤمنني﴾
والكفـار قريـب مـن ألـف مقاتـل ومنـهم مائـة فـرس مـع          املهاجرين وبـِقيـتهم من األنصار و ماكـان فـيهم إال فـرس واحـد      

 ]علمية. [األسِلحة الكثرية
 ]علمية. [أشار به إىل حذف املفعول بقرينة السياق] ِنعمه: [قوله  )٥(
لن يكفيكم﴾ ألن قوله هذا يعين ﴿أ،وت﴾ كما قيل ذ غد ظرف ال بدل ثاٍن من ﴿إ     ¼ إذ½ىل أن   أشار به إ   ]إخل...ظرف[: قوله  )٦(

 ]علمية. [وقوله ﴿إذ غدوت﴾ كان يوم أُحد،  يوم بدٍرإخل كان
وأَفرد هذا اخلطاب بالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم   ، أي فهذا القول يف وقْعِة بدٍر وهذا هو الراجح] ¼نصركم½ ظرف لـ    [:قوله  )٧(

وصـيغة املـضارع   ، يـه مـا ذكـر بعـده    لإليذان بأنّ وقوع النصر كان بِبشارته واملراد ذا الوقت الوقت املمتد الذي وقـع ف         
  )أبو السعود. (حلكاية احلال املاضية الستحضار صورا

¼ تِعـدهم ½يف الشر واملناسـب هنـا هـو األول فقيـاس مـضارعه          ¼ أَوعد½يف اخلري أو    ¼ وعد½من املعلوم أن    ] توِعدهم [:قوله  )٨(
  )جمل. (كما هو كذلك يف بعض النسخ

واهلمزةُ ملّا دخلت على النفي قَررتـه علـى سـبيل    ، هنا ألنه وقع يف القرآن ِلمعانٍ     ¼ يِمدكُم½بيـّن به املراد بـ     ] ِعينكمي [:قوله  )٩(
  )كرخي. (ألا أبلغ يف النفي¼ ال½دون ¼ لن½واملعىن إنكار عدم كفاية اإلمداد بذلك املقدار ونفيه وجيء بـ ، اإلنكار

 ]علمية) [جمل،  ِشهاب مع بيضاوي. (﴾...لنحرف جواب وهو إجياب ملا بعد ﴿أ¼ بلى½أشار به إىل أن ] يكفيكم ذلك[: قوله  )١٠(

 ك١٢ .بنو سلمة وبنو حارثة:

 ١٢ .أي يف الثبات مع رسوله:
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ْان  ـص  وا﴿:  ثم صارت ثالثة ثم صارت مخسة كما قـال تعـاىل)٢( أوال بها)١( ألنه أمدهم بألفاألنفال ُ ِْ ْ َ عـ﴾   لقـاء العـدو ِ
ْتتقواَو﴿ ُ ْ و ياتوكم﴾ اهللا يف املخالفة ﴿َ  ُ ْ ُ ْ َ ون ﴿﴾ أيَ ر ك ا ْ من فوملش َ ْ ْرِ م  ٰ  ذا يمددكم ربكم بخمسة  لف من  ﴾ وقتهم ﴿ِ َ ٍْ ََ  َ ْ َْ ِ ُْ ُْ ُ ِ ٰ

َمسو م ْ  ِ َ واو وفتحها)۱۲۵(ُ ر ا ل﴾  ز اهللا وعده)٤( معلمني أي)٣(بكس عبأن قاتلت معهم املالئكة   خيل   جن وقد صربوا وأ
ر صفق عليهم عمائم  وها بني أكتافهم ﴿)٥(بل ض أر سل أو  ُما جعَل  اهللاَُو بي َ َ ْ اال   ى َ كم اإلمداد ﴿﴾أيَ ُ ٰ ْ ُ ر﴿ ﴾ِ  ِلتطم ن َ ولنصبا ََ ْ ِ  ﴾

ِ قلوبكم ب تسكن ﴿ ْ ُ ُ ْ ُ رة العدو وقلتكم ﴿ُ ن  زع  كث﴾ فال  م ِو ما الن  اال من عِند اهللاِ العزيز الحكِيمجت ْ َْ َْ ِْ ِ ْْ ََ ِ ِ ِ ُ ْ س )۱۲۶(  ن يشاء و لي﴾ يؤتيه  م

                                                
  )جمل. (إخل... تعليل حملذوف أي وال تخالُف ألنه أمدهم] إخل... ألنه أَمدهم [:قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي. ( ما يأيتهذا إشارة لوجه اجلمع بني ما هنا وبني] ألنه أمدهم أوال ا[: قوله  )٢(
  )كرخي. (أي يف قراءة الباقني اسم مفعول والفاعل اهللا أي على إرادة إن اهللا سومهم] وفتحها [:قوله  )٣(
اسم فاعل على األول أي معِلِمني أنفسهم أو خيولَهم و اسم مفعول على الثاين أي معلَِمني بالقتـال مـن         ] أي معلِمني  [:قوله  )٤(

واعلَـم  ). أبو الـسعود ]. (األنفال[عناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بناٍن﴾   فَاضِربوا فَوق اال  ﴿: عاىل كما قال اهللا تعاىل للمالئكة     جهته ت 
ي فاملعىن على القراءة اُألوىل أنهم سـوموا خـيلَهم أ  .احتمالني؛ األول أنه من السوم وهو ترك املاشيِة ترعى   ¼ مسوِمني½أن يف   

أَعطُوها سومها من اجلَري واجلَوالِن وعلى الثانية أنّ اهللا تعاىل أَرسلَهم إذ املالئكة كانوا مرسلني مـن عنـد اهللا لنـصرة نبيـه               
وحيتمل أن يكون من السومة وهي العالمة فاملعىن على القراءة اُألوىل أَم سـوموا أنفُـسهم   . صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني  

الــدر املَــصون املعــروف بتفــسري .(خــيلَهم وعلــى الثانيــة أن اهللا تعــاىل ســومهم أي جعــل علــيهم عالمــةً وهــي العمــائم أو 
  ]علمية. [¼أي معلِمني½فيظهر من هذا أن املفسر عليه الرمحة جعل املسومني من السومة حيث قال يف تفسريه ).السمني

كانت ِعمامة جربيلَ عليـه الـصالة والـسالم    :هذا ما رواه أبو نعيم يف فضائله عن عروةَ بن الزبري  ] عليهم عمائم صـفْر   [:قوله  )٥(
هذا ما رواه ابن إسحاق والطَّبراين عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما   ¼ أو ِبيض ½وقوله  ، يوم بدٍر صفْراَء فرتلِت املالئكة كذلك     

      مائمبدٍر ع ا املالئكة يوممر     قال كانت ِسيـووأَذناِبها وقد كـانوا علـى ص بالصوف األبيض يف نواصي الدواب ِلِمنيعضاً مِبي 
والصواب كما قال النووي عليه الرمحة أن قتـاهلم ال يخـتص   . الرجال ويقولون للمؤمنني أَثِبتوا فإنّ عدوكم قليل واهللا معكم     

وقـد  . يهما الصالة والسالم يوم أُحد أشد القتال كمـا يف حـديث مـسلم   ِببدٍر خالفا ملن زعمه وقد قَاتلَ جربيلُ وميكائيلُ عل 
سئل السبكي عن احلكمة يف قتال املالئكة مع أن سيدنا جربيل عليه الصالة والسالم قادر على أن يدفع الكفّـار ِبِريـشة مـن          

 وعلـيهم الرضـوان وتكـون املالئكـة     جناحه وأجاب بأن ذلك إلرادة أن يكون الفضل للنيب وأصحابه صلى اهللا عليـه وسـلم              
وجمـع بـني   . مددا على عادة مدد اجليوش رعاية لصورة األسباب اليت أجراها اهللا تعاىل يف عبـاده واهللا تعـاىل فاعـل اجلميـع           

علـى  ¼ أرسـلوها ½وقولـه  . الروايتني بأن سيدنا جربيل عليه الصالة والسالم كانت عمامته صفراَء وغريه كانت عمامته بيـضاءَ         
  )كرخي، جمل، صاوي. (حذف مضاف أي أرسلوا أطرافها وكان املسلمون يروم يف هذا الوقت ذه احلالة

 ك١٢ .أي أطراف العمائم: ك١٢ .مجع أصفر: ك١٢ .مجع أبلق:
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َليقط ﴿)١(بكثرة اجلند ْ َ ركمَعِ ق  بنص﴾  ُ  فا من الذ ك وا ﴿)٣( ليهلك أي)٢(متعل َ ََ ْين ًِ َ َ ر ﴿َ  ْ او يك ت مس﴾ بالقتل واأل ُ ََ ِ ْ ْ  )٤(﴾ يذهلمَ
زمية ﴿ ْ ف نقلبواهلبا ُ ِ َ ْ َ وا ﴿َ ر جع﴾  ن ي َخآ ِٕ ِبجلْ وه )۱۲۷( َ وا ما را م﴾ لم ينا زل،ل َرت رُك ملا )٥(نو  شجصباعيته   اهللا عليه وسلم وس

وم أح)٦(وجهه ح ((: د وقالي  َ ليس لك من االمر ش﴿)) وجه نبيهم بالدمخضبوا مقويفلكيف  ِ ْ َ َْ َ ِ َ ََ ٌيءـْ ر هللا فاصرب )٧(﴾ْ م بل األ
ْاو﴿ ْ يتوب عَلي م ﴿)٨( إىل أنمبعىن﴾ َ ِْ َ َْ ُ ُ عذب م فان م ظلمون﴾ باإلسالم ﴿َ َاو  ْ ُ َِ ٰ ْ ُْ ُ ِ َ َ ر ﴿)۱۲۸(َ ْ ِو   ما فلكف﴾ با َ َي السموت و ماـَ َ ِ ٰ ٰ ي ـِ ف 

ِاالرض ْ َ َ غِ  لمن  شا﴿ وخلقا وعبيدا )٩(﴾ ملكاْ  ْ َ ِ ُ ْ رة لهُءَ َو  ُعذب من  شا ﴿)١٠(ملغف﴾ ا  ْ َ ُ ٌو اهللاُ غفور﴾ تعذيبه ﴿ُءَ َ ْ ُ َ ﴾ ألوليائـه َ
ٌرحيم﴿ ْ ِ ُ ْ ياي ا الذ  منوا ال تا لوا الربوا﴾ بأهل طاعته ﴿)۱۲۹(  َُ َْ َين ُِ َ َ ْ  َ ٰاضعافا مض)١١(    ً َ ْ ًعفةَ َ زيدوا يف املال عند َ ت﴾ بألف ودوا بأن 

                                                
  )جمل. (أي فال تتوهموا أنّ النصر يف بدٍر كان ِمن كثرة املالئكة] وليس بكثرة اجلند [:قوله  )١(
  )أبو السعود. (ان لكيفية وقوعهأي وما بينهما حتقيق حلقيقته وبي] ¼نصركم½متعلق بـ  [:قوله  )٢(
هم يف األرض أُممـا  ومنـه قولـه تعـاىل ﴿وقطّعـنٰ    ¼ جعل½ نبه به على املراد به هنا ألنه وقع يف القرآن مبعىن] أي ليهِلك  [:قوله  )٣(

 ٰة ] األعراف[ لحون﴾منهم الصي اِجلزيؤدعلنا يف كلّ قرية طائفةً منهم تلَف½ومبعىن ، أي جـوا  : له تعاىل ومنه قو¼اختقطَّعفت﴿
  )كرخي. (أي اختلَفُوا يف االعتقاد واملذاهب] املؤمنون[ مرهم بينهم﴾ا

 ]علمية) [جمل. (أي أَذَلَّه وصرفَه¼ كَبت اُهللا العدو كَبتاً½أشار به إىل أنّ الكَبت من الذِّلة يقال  ]يذلَّهم[: قوله  )٤(
 ]علمية. [بب نزول اآلية اآلتية على وفْق عادتهأشار به إىل بيان س ]ونزل[: قوله  )٥(
  )صاوي. (أي جرح بأن غاصت فيه حلقةُ اِملغفَر] وشج وجهه [:قوله  )٦(
أي ال تمِلك هلم نفَعا فتصلحهم وال ضرا فتهلكهم فنفي ذلك من حيث اإلجياد واإلعـدام     ] ليس لك من األمر شيء     [:قوله  )٧(

فمـن زعـم أن الـنيب    ] تنبيـه . [جعل اهللا تعاىل مفاتيح خزائنه بيده، فاعة فهو الدليل الشفيع املُشفَّع   وأما من حيث الداللة والش    
صلى اهللا عليه وسلم كآحاد الناس ال يمِلك شيئا أصـال وال نفـع بـه ال ظـاهرا وال باطنـا فهـو كـافر خاسـر الـدنيا واآلخـرة                     

  )صاوي. (واستدالله ذه اآلية ضالل مبني
أي (متعلِّقـةٌ مبـا قـدره    ¼ إىل½و، ¼ليقطـع ½مضمرة ال بالعطف علـى    ¼ أنْ½منصوب بـ   ¼ يتوب½فـ  ] مبعىن إىل أن  [ :قوله  )٨(

ليس لك من األمـر شـيء إىل أن   ½وعلى هذا القول فالكالم متصل بقوله ﴿ليس لك من االمر شيء﴾ واملعىن        ، )فاصرب
  )كرخي. (¼يتوب عليهم

 ]علمية. [به إىل أن الالم لالختصاص مبلكيةأشار ] إخل...ملكا وخلقا[: قوله  )٩(
 ]علمية. [إشارة إليه¼ تعذيبه½أشار به إىل حذف املفعول ثقةً باالنفهام وكذا يف قوله  ]املغفرةَ له[: قوله  )١٠(
يقـِدر  سبب نزول هذه اآلية أن الرجل كان يف اجلاهلية إذا كان له دين على آخر وحـل األجـل ومل      ] ال تأكلوا الربا   [:قوله  )١١(

الغرمي على وفائه قال له صاحب الدين ِزدين يف الدين وأَزيدك يف األجل فكانوا يفعلون ذلـك ِمـرارا فربمـا زاد الـدين زيـادةً            
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روا الطلب ﴿ خول األجل وتؤ ُو ا قوا اهللاَحل َ لعلكم  ْفلحون ﴿)١(ركهـبت﴾    ُْ ِ ُ ْ ُ  َ وزون)۱۳۰(َ ِ و ا قوا النار الت ﴿)٢(تف﴾   َ  ُ ْي اُعِدت ـَ    
ْيَنللكِ  ِْ ٰ وا بها﴾)۱۳۱( ِ َ و اطيعوا اهللاَ و ا ﴿)٣(ب أن تعذ َُ ْ ِ سول َ َلر  ْ َلعلكم ترحمون)٤(ُ ْ ُ ََ ْ ُْ ُ ُ  و سارِعوا﴾ ﴿)۱۳۲( َ  َ واوَ ٍ ا   مغِ ة  ودوا ﴿)٥(ب﴾  َ ْ َ ٰ ِ

ُمن ربكم و جنة  ض ا السموت واالرض  ْ َ ْ ُ  َ َٰ ٰ َ َ ْ ُْ ْ ٍ  َ ُ رضهما﴾ أي   رى)٦(كع  و وصلت إحدامها باأل خ  رض الـسعة)٧(ل ْاُعِـدت     ﴿ )٨(لعـ وا  

                                                
فة﴾ أن هذا النوع من الربـا حـرام دونَ غـِريه بـل ختصيـصه بالـذكر ِلمـا        عضعافا مضٰ وليس املراد من قوله تعاىل ﴿ا     . ةًعظيم

 واحلاصل أنه قيد للنهي حبسب ما كانوا عليه ال للنهي مطلقا ليستدل باملفهوم على أن الربا بـدون القيـد     .ذكره املفسرون 
، والربا عبارة عن طلب الزيادة على املال على الوجه الذي ى اهللا تعاىل عنه وهو قسمان؛ ربـا النـسيئة وربـا الفَـضل          . جائز

اهلية ويتعاملون به وقد سبق آِنفاً وأما ربـا الفـضل أي أخـذ الفـضل عنـد مقابلـة        أما ربا النسيئة فهو ما كان يتعارفُه أهلُ اجل        
وقد اتفق جمهور العلماء على حتـرمي الربـا يف   . اجلنس باجلنس نقْدا فهو أن يباع من ِمن احلنطة مبنني منها وما أشبه ذلك     

  )صاوي، جمل، روح البيان. (القسمني
  )صاوي. (ا وكذا كل ما ى اهللا عزوجل عنهأي الرب] بتركه [:قوله  )١(
أشار به إىل إرادة املعىن االصطالحي هاهنا و إال فـالفالح يف األصـل الـشق والفَـتح كـأنّ الفـائز انفـتح لـه                 ] تفُوزون[: قوله  )٢(

 ]علمية. [طرف الظفر
 ]علمية[) صاوي. (قُوا تعذيب النار أي اجعلوا بينكم وبينه ِوقايةأي ات، أشار بذلك إىل أنّ يف الكالم حذف مضاف] أن تعذَّبوا ا[: قوله  )٣(
. ¼ال يضر مع اإلميـان ذَنـب وال يعـذَّب بالنـار أصـال     ½: فيه رد على املُرِجئة يف قوهلم ] إخل... وأطيعوا اهللا والرسول   [:قوله  )٤(

يف حنو هـذه املواضـع   ¼ عسى½و¼ لعل½ويف ذكره تعاىل . وعندنا غري الكافرين من العصاة قد يدخلها ولكن عاقبةُ أمِره اجلنةُ   
من اهللا سبحانه وتعاىل للتحقيق ما ال خيفى على العارف مـن دقـة مـسلك التقـوى       ¼ عسى½و¼ لعل½وإن قال أهل التفسري إن      

  )مدارك. (وصعوبة إصابة رضا اهللا تعاىل وعزة التوصل إىل رمحته وثوابه
طيعـوا اهللا﴾ كمـصاحفهم أي فإـا ثابتـة يف مـصاحف مكـةَ       هـور عطفـا تفـسرييا علـى ﴿وا        ءة اجلُم أي يف قرا  ] بواو [:قوله  )٥(

أي يف قراءة نافع وابن عامر على االستئناف كرسم املصحف الشامي ¼ ودوا½والعراق ومصحِف عثمان رضي اهللا عنه وقوله 
  )كرخي. (عة باإلسالم والتوبة واإلخالصواملدين كأنه قيل كيف نطيعهما فقيل سارعوا إىل ما يوجب املغفرة وهو الطا

 أشار بذلك إىل أن يف الكالم حذف مضاف و أداِة التشبيه وقد صرح ما يف سورة احلديد قـال اهللا  ] أي كعرضهما : [قوله  )٦(
 ]علمية. [رض﴾﴿عرضها كعرض السماء واال: تعاىل

رض طَبقا طَبقا مث وصل البعض بـالبعض حـىت صـار الكـلُّ     بأن جعلت السموات واأل] لو وصلت إحدامها باألخرى    [:قوله  )٧(
  )خازن. (طَبقاً واحداً

أي بقطع النظر عن مقابل له فليس العرض يف مقابلة الطول بل املراد به مطلق السعة ولفظ العـرض           ] والعرض السعة  [:قوله  )٨(
  )جمل. ( من اإلطالقني حقيقييطلق على هذا املعىن وعلى ما يقابل الطول وهو أقصر االمتدادين وكل
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َللمتق ْ  ِ  ُ ْ ي ﴿﴾ ا)۱۳۳(ِ رك املعا صهللا بعمل الطاعات و َالذ ينفقونت ْ ُ ِ ْ ُ ْيَن ِ َ  ء و ال اِ     ال ا ﴿)١(﴾ يف طاعة اهللا  ر ِءِ ر وا لعس﴾ ا ليس
َو ا كظم ْ  الغيظ﴿ ْ َ ْ َ ِ ِ ٰ ْ ن إمضائهَ ع القدرة)٢(ع﴾ الكافني  ِ و العاف ْ  عن الناس ﴿)٣( م  َ ِ َ ِ َ ْ وبتهم  ظلمهم أينمم﴾ َ َ و ﴿)٤(عق التاركني 

َاهللاُ يحب المحسن ْ  ِ ِِ ْ ُ ْ ً و الذ اذا فعلوا فاحشة﴾ بهذه األفعال أي يثيبهم ﴿)۱۳۴(ُ  َ ِ َْ َ َْ ُ َ ِ يَن ِ زناَ  ْ او ظَلموا ا فس م ﴿)٥(ل﴾ ذنبا قبيحا كا ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ﴾ مبا ْ
ُ ذ وا اهللاَ  كالقبلة ﴿)٦(دونه َ ْ فاستغ وا لذنوب م و من ﴿)٧( وعيده﴾ أيَ ْ َْ َ ِ ِْ ُ َُ ِ ْ ُ َ ْ ْ  غِ  الذنوب اال اهللاُ و لم  ُِ وا ال ﴿أي﴾ َ  ْ َ َ  ِ َ ْ ُ  ُ ْ موا او ﴾ يد 
ْ ع   ما فعلوا﴿ ُ َ َ َ ٰ وا عنه ﴿)٨(﴾َ َ و  ُم  عَلمونقلع بل أ ْ ُ ْ َْ وه معصية)۱۳۵(َ َ جزا ﴿)٩(ت﴾ أن الذي أ ٌؤ ُم مغِ ة من رب م و جنت َ  َ َ ْ ْ ِْ  ٌ ُ   َ ْ

                                                
 ]علمية. [فيه إشارة إىل وجه صحة اختصاص اإلنفاق باملتقني وجعِله صفة هلم] يف طاعة اهللا[: قوله  )١(
أي ِلما رواه اإلمـام أمحـد وأبـو    ¼ مع القدرة½أي بالصرب من غري ظهور أثر له على البشرة وقوله ] الكافّني عن إمضائه   [:قوله  )٢(

ه أَمنا وإميانا½: مهاداود وغريَأل اُهللا قلبقِدر على إنفاذه من كَظَم غَيظاً وهو يكرخي. (¼م(  
 : القادري الرضوي حفظه اهللا تعاىلحممد إلياس العطارقال فضيلة الشيخ الداعية الكبري أبو بالل         ]إخل... مع القدرة  [:قوله  )٣(

 بق عليـه الـصالة والـسالم كـان ال يغـض     لْـ خ الْق وأفضلُلْخ الْ ا فسيد م غضب هلُّن هم أقَ  ل الناس م  عقَ من أَ  نَّإ: أيها املسلمون 
   ما كان يغضلنفسه إنواعلمـوا أنّ الغـضب احملمـود   ،  إذا انتـهكت حرمـات اهللا      ب :     وهـو مـا كـان هللا تعـاىل عنـدما تـ نتهك 

مه، وهذا النوع ثَ   حارمممن ثَ  ةٌر ؛رات اإلميان م   إذ أنّ الذي ال يغض يف هذا الْ بمحوكـذلك مـن الغـضب    .  اإلميانلّ ضعيف
اء ، وانتـهاك لألعـراض، واسـتباحة لألمـوال، وإشـاعة الفاحـشة،       مك للـد فْ للمسلمني مـن سـ  ثُدحالغضب ملا ي : احملمود

 فهذا كلُّ  ،ين وشعائره واالستهزاء بالد ه مما ية اإلميان على قُ هللا تعاىل وعالمةٌوجب الغضبسأَ .ولَنـا  فنعجوجلّ أن ي لُ اَهللا عز
من الصابرين والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس، وصـلَّى اُهللا تعـاىل علـى حبيبـه خـِري خلِقـه حممـد وعلـى آلـه وأصـحاِبه                   

  ]علمية[ )"عالج الغضب"الرسالة ، ٢٣٦صـ، اجلزء األول، "احملاضرات اإلسالمية". ( أمجعني
 ]علمية. [ألن العفْو ال يتصور يف ذوات الناس¼ عقوبتهم½ما قدر إن ]عقوبتهم[: قوله  )٤(
¼ كالقُبلـة ½أي بأي ذنب كان وقولـه  ¼ مبا دونه½أشار به إىل أن املراد العموم يف الفاحشة ال الزنا فقط وقوله        ] كالزنا [:قوله  )٥(

ر الفاحشة مع دخوهلا يف ظلـم الـنفس وتـرك مقتـضى الظـاهر ألن      أي واللَّمسة والنظْرة وحنِومها وفيه إشارة إىل أنه إمنا صرح بذك          
  )كرخي. (على عدم املُباالة يف الغفران فإن الذنوب وإن جلّت فعفوه أَعظم املراد ا نوع من أنواع ظلم النفس أو ليدلّ به

 ]علمية. [إمنا فسر به ليكون مغايرا للفاحشة فيصح عطفه ]مبا دونه[: قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إىل أنّ الكالم على حذف مضاف] وعيده: [لهقو  )٧(
أخـرج ابـن أيب الـدنيا يف كتـاب التوبـة      . فيـه أن اإلصـرارعلى الـصغرية مـن الكبـائر      ] ﴾ومل يِصرواعلى مـا فعلـوا     ﴿[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [اإلكليل. (لعبدكل ذنب أصر عليه العبد كبري وليس بكبري ما تاب عنه ا:والبيهقي عن ابن عباس قال
 ]علمية) [صاوي. (¼يعلمون½إشارة ملفعول  ]أنّ الذي أَتوه معصيةٌ[: قوله  )٩(

 كما١٢ .النفي مستفاد من االستفهام اإلنكاري: ١٢ .مبتدأ:

 ١٢ .حال من ضمري يصروا: ١٢ .خرب8
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َتجري من تحت ا ِْ ْ َ َِ ْ ِ َ االن ر خلد في اْ ْ ِ ِ ْيَنْ ِ ٰ ُ ٰ ْ وها ﴿َ ود فيها إذا د ن ا خل﴾حال مقدرة أي مقدر خلل َ و  عم اجر العمل ْ ي ِ ِ َٰ ْْ ُ َ ْ ِ ﴾ بالطاعة هذا )۱۳۶(َ
ر زمية أحد،)١(جاأل زل يف  ه و ْقد خَلت ﴿:ن َ ْ ٌمن قبلكم س  ﴾ مضت ﴿َ َُ ْ ْ ُْ ِ َ ق يف الكفار بإمهاهلم ثم أخذهم ﴿ِ را ئ﴾  ْ فس ْ واط ُ ِ َ ﴾

َي االرض فانظروا كيف  ان عاقبة المكذب ْ ـِفمنون ﴿أيها املؤ َِ  َ َُ َْ ُ ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ ْ َ ِْ ن اهلـالك)۱۳۷(َ رهم  ر أ رسـل أي آ مـ﴾ ا مـ خـ وا )٢(ل ز نـ فـال  حت
وقتهم َ ذا ﴿.للغلبتهم فأنا أمهلهم  رآنٰ ِ بيان للناس ﴿)٣(لق﴾ ا   ٌ ً و  ُدى﴾ كلهم ﴿ََ ن الضاللة ﴿َ َ و موعِظٌة للمتق ْ م﴾  َِ  ُ ْ  َ ْ  )۱۳۸( ﴾

ْ و ال ت نوامنهم ﴿ ُِ َ َ ن قتال الكفار ﴿)٤(﴾َ وا  ع  ْ و ال تحزنواتضعف ُ َ ْ َ َ ُ﴾   ما أصابكم بأَ َ و انتم االعَلونحد ﴿ع ْ ْ َ ْ ُُ ْ َ ْ ان ﴾ بالغلبة عليهم ﴿َ ِ
َكنتم مؤمن ْ  ِ ُِ ْ  ْ ْ وع ما قبله،﴾ حقا )۱۳۹(ُ وابه دل عليه  جممو ْ ان يمسسكم ﴿)٥(ج ُ ْ َ ْ  ْ ٌ  ح﴾ يصبكم بأحد ﴿ِ ْ  )٦(فتح القاف وضمهاب﴾ َ

وه ﴿ رح و ن  حنجهد  ج َفقد مس القومم ْ َ َْ  َ ْ ُ ح مثل ﴾ الكفار ﴿َ  ْ ٌ ْ َو تلك االيام نداول ا ببدر ﴿)٧(﴾ َٗ ُ  ِ َ ُ ْ ُِ ََ َ رفها ﴿ْ ِ ب ْ  الناسنص﴾  وما َ َ ي﴾ 
وا رى  وما أل ليتعظرقة و خ ي َ و ليعلَم اهللاُ ﴿)٨(لف َْ ِ ور)٩(﴾َ ْالذ  منوا ﴿)١٠(ظه علم  ُ َ ْيَن ِ  ﴾...............................  

                                                
 ]علمية) [صاوي. (أشار املفسر به إىل  أنّ املخصوص باملدح حمذوف] هذا األجر[: قوله  )١(
أي وقت هالكهـم الـذي سـبق    ¼ لوقتهم½أي عليكم وقوله ¼ فال تحزنوا ِلغلَبتهم½بيان آلِخر أمِرهم وقوله     ] من اهلالك  [:قوله  )٢(

  )جمل. (يف علمي هالكهم فيه
ووجه ، إشارة إىل قوله ﴿قد خلت﴾ أو إىل مفهوم قوله ﴿فانظروا﴾ ¼ هذا½إشارة إىل ضعِف قوِل من قال إن         ]ُالقرآن[: قوله  )٣(

 ]علمية. [الضعف أنّ صفة كونه بيانا وهدى وموعظةً يناسب القرآنَ دون غِريه
وهـذه اآليـة أي قولـه    ، إخل ﴾... هذا وما عطف عليه معطوفان يف املعىن على قولـه ﴿فـسريوا يف األرض       ] وال نوا  [:قوله  )٤(

﴿وال نوا﴾ نزلت يوم أُحٍد حني أَمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بطلب القوم مع ما أصام من اِجلراح فاشتد ذلـك       
  )خازن. (ذه اآليةعليهم فأنزل اهللا ه

  )جمل. (¼فِسريوا وال تِهنوا وال تحزنوا½وهو قوله ] جمموع ما قبله [:قوله  )٥(
  )البيضاوي. (قيل مها لغتان مبعىن واحد وقيل هو بالفتح اِجلراح وبالضم أَلَمها] بفتح القاف وضمها [:قوله  )٦(
واملسلمون يف أُحـد  ، ر ِببدٍر أعظم ألنه أُسر منهم سبعون وقُتل سبعون  أي يف اجلملة وإال فالذي أصابت الكفا      ] مثله [:قوله  )٧(

  )جمل. (قُتل منهم سبعون وأُسر عشرون
إىل آِخر املعطوفات األربع فقد عـلّلِت املُداولة بأربِع ِعلٍَل؛ الثالثة اُألوىل منها        ¼ وِليعلم½قدره ِليعطَف عليه    ] ليتـِعظُوا [:قوله  )٨(

  )جمل، أبو السعود. ( املداولة على املؤمنني واَألخرية باعتبار كوا على الكافرينباعتبار كون
  )خازن. (أي ليميز املؤمن املُخِلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته املَشقَّة كما وقع يف أُحد] إخل... وليعلم اهللا [:قوله  )٩(
واملراد الظهور لنا أي ليظِهـر لنـا املـؤمن ِمـن غـريه      ، علِّقا بالوجود اخلارجيأي ِعلم وجود أي علما مت] ِعلم ظُهورٍ  [:قوله  )١٠(

  )جمل. (وإال فِعلمه متعلِّق أزالً بكلّ شيء

 ك١٢ .وإال فاخللود اليكون حال اجلزاء:

 ١٢ .أي جواب الشرط:
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وا يف إميام ن غريهم ﴿)١(خلص أ َو يتخذ منكم ش دام  َْ ُْ ُِ َ ِ  َ رمهم بالشهادةَءَ َو اهللاُ ال يحب الظلم ْ  ﴿)٢(يك﴾  ِ ِ   ِ ُ َ ن أي)۱۴۰(َ ر ي﴾ الكا  ف
ْيَنو ليمحص اهللاُ الذ وما ينعم به عليهم استدراج ﴿)٣(يعاقبهم ِ  َ  َِ ُ ْ منوا َ ُ وب مبا يصيبهمَ ن الذ رهم  ن﴾  م َو يمحق ﴿يطه َ َْ ﴾ يهلك َ

ْيَنا كِ ﴿ ِْ ْ ام﴾ ﴿)۱۴۱(ٰ َ  حس تم ان تدخلوا الجنة و لما ﴿)٤(﴾ بل أ َ َِ َ َ ْ َ ُْ َُ ُْ ْ ْ ْ  عَلم اهللاُ الذ ج دوا منكم﴾ لم ﴿َ َ ٰ ُْ ْ ِ ْ ُ ْيَنِ  ِ ور ﴿َ َو  عَلم ظه﴾ علم  ْ َ َ
َالص   ْينِ ِ َ و لقد كنتم تمنون﴾ يف الشدائد ﴿)۱۴۲(  ْ  َ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ن يف األصل ﴿﴾ فيه حذفَ ُالموت من قبل ان تلقوهي إحدى التاء ْ َْ َْ ْ َ ِ ْ َْ ِ َ َ ﴾ حيث قلتم ْ

وم بدر لننال ما نال شهداؤه½ وما  كيليت لنا  ُ فقد رايتموه ﴿)٥(¼ي ْ ُ ُ َْ ََ ْ رب ﴿)٦(هب﴾ أي سبَ َو ا  تنظـرونحل ا ْ ُ ُ ْ َ َ راء﴾ أي)۱۴۳(َ  )٧(بـص 
زميتهم  زل يف  زمتم ؟ و ي فلم ا ون احلال كيف  هتتأ ن  ه عملا مل ون إن كـان شيأ ي قتـل وقـال هلـم املنـا فق أن ا لنب

وا إىل دينكم ٌو ما محمد اال رسول﴿: جعقتل فار ْ ُ َ َ ِ ٌ  َ َقد خَلت من قبل  الرسل ا )٩)(٨ (َُ ُ ُ  ِ ِ ْ َْ َِ ْ َ ن ْ ْفا ِٕ ۡ َمات او قتلَ ِ ُ ْ َ َ َ ا قَل تم عل﴾ كغريه ﴿  ْْ ُ َ ى ـْ
                                                

 ]علمية. [فتأمل، ألم كانوا كلُّهم مؤمنني ظاهرا¼ أخلَصوا½وإمنا قدر  ]أَخلَصوا يف إميام[: قوله  )١(
ي يف سـبيل اهللا وذلـك أن قومـا مـن املـسلمني فـاتهم يـوم بـدٍر وكـانوا يتمنـون لقـاء العـدو             أ] يكـرمهم بالـشهادة    [:قوله  )٢(

  )خازن. (ويلتِمسون فيه الشهادةَ
  )كرخي. (أشار إىل أنّ نفي املَحبة كناية عن البغض ويف إيقاعه على الظاملني تعريض ملَحبته تعاىل ملُقاِبِليهم] أي يعاِقبهم [:قوله  )٣(
 ]علمية. [منقطعة ومعىن اهلمزة فيه لإلنكار أي التحسبوا¼ أَم½يشري به إىل أن ] بل أ[: قوله  )٤(
  )صاوي. (¼اعملوا ما شئتم فقد غَفرت لكم½اطَّلَع اُهللا على أهل بدٍر فقال : يف احلديث] ما نال شهداؤه [:قوله  )٥(
 ]علمية) [جمل.(أشار به إىل حذْف املضاف] أي سببه: [قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي.(¼احلال½أشار بذلك إىل أن النظَر بصرية تنِصب مفعوال واحدا قدره بقوله  ]بصراُء[: قوله  )٧(
القصر قليب فإم ملّا انقلَبوا كأنهم اعتقَدوا أنه ليس كـسائر الرسـل يف أنـه ميـوت كمـا      : قيل] وما حممد إال رسول    [:قوله  )٨(

أي فـال ينبغـي الرجـوع عـن دينـه      ¼ أفإن مات½وقوله .  التمسك بِدينه بعده كما جيب التمسك بأديام بعدهم   ماتوا ويجب 
فاحلاصل أنّ اهللا تعـاىل بيــن أن مـوت    . وأممهم مل يرِجعوا عن أديام مبوم وقتلهم، بعد موته ألنه كسائر االنبياء والرسل     

يه وسلم ال يوجب ضعفا يف دينه وال الرجوع عنه بـدليل مـوت سـائر األنبيـاء قبلَـه       سيدنا وموالنا حممد أو قتلَه صلى اهللا عل       
  )أبو السعود، خازن. (وأنّ أَتباعهم على أديان أنبيائهم بعد موم

أي ال رب معبود فالقصر قصر قلب واملقـصود مـن ذلـك الـرد علـى املنـافقني حيـث قـالوا         ] وما حممد إال رسول  [:قوله  )٩(
قتـل فـارِجعوا إىل ديـنكم وديـن آبـائكم فأفـاد أن سـيدنا وموالنـا         ) صلى اهللا عليه وسلم(إن كان حممد   : ملسلمنيلضعفاء ا 

حممد صلى اهللا عليه وسلم عبد مرسل جيوز عليـه املـوت ال رب معبـود حـىت تتـرك عبـادةُ اهللا تعـاىل مـن أجـل موِتـه ألن               
ولكـن جيـب علينـا    ، ]املائـدة [ كملت لكم دينكم﴾﴿اليوم ا: زل قُرب وفاِتهلذلك ناملقصود من وجوده تبليغُ رسالِة ربه و     

 طـاع اهللا﴾ قـال تعـاىل ﴿مـن يطـع الرسـول فقـد ا      . واتباعـه وطاعتـه   ، تعظيمه واحترامه حيا وميتا واعتقاد أنّ معِجزاِتـه باقيـة         
Å 
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ْاعقابكم ُ ِ َْ رَ ودا أي)٢( حمل االستفهام اإلنكاريةخري األواجلملة،)١(لكف﴾ رجعتم إىل ا وا ﴿ـفتـ )٣(معب ما كان  ْ و من جعر َ َ
ُْ ينقلب ع   عق ي  فَلن    اَهللا   ْ ْ َٰ ِِ َ َ َ ْ ِ ًشيئاَ  ْ ر نفسه ﴿َ ْين و سيجزي اهللاُ الش يض﴾ وإمنا  ِ ِ  ِ ْ ََ ْ و ما  ان لنْفس ان ﴾ نعمه بالثبات ﴿)۱۴۴(َ َ ٍ َ ِ َ ََ َ

ِتموت اال باذْن اهللاِ ِ َِ  ِ َ ْ ًك با﴾ بقضائه ﴿ُ ٰ ًمؤجالكتب اهللا ذلك ﴿ يأ )٤(﴾ مصدرِ  َ زمتم م يتقـدال مؤقتـا  )٥(﴾  ر فلـم ا ـواليتـأ ! خ
ع احلياة ﴿ وت والثبات ال  ع ا زمية ال تد يقطوا ملف ْ و من يردهل َِ  ْ َثواب الدنيا بعمله ﴿)٦(﴾َ ْ  َ َ زاءه منها َ ِ نؤت﴿)٧(ج﴾ أي  َ من اٖ ُْ ْ ﴾ ما ِ

رة ﴿ وال حظ ل)٨(قسم له ثواب اال ة نؤتخه يف اآل ِ و من يرد  ُ ْْ ِ َِ ٰ َ َ َ ْ َِ  ْ َ من اٖ َ ْ وابها ﴿ِ ن  ث﴾ أي  ْيَن و سنجزي الش م ِ َِ  ِ ْ َي ْن و  ا﴿﴾ )۱۴۵(ََ َ ﴾ كم َ

                                                
وقـال صـلى   . ¼ألصـحابك ½ومل يقل ] األنبياء[ ال رمحة للعلمني﴾ك او قال تعاىل ﴿وما أرسلٰن¼ وهو حي½ومل يقل   ] النساء[

فمن اعتقد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نفـع بـه بعـد املـوت     ] تنبيه. [¼حيايت خري لكم وممايت خري لكم½اهللا عليه وسلم  
  )صاوي. (بل هو كآحاِد الناس فهو الضالّ املُِضلّ

عقابكم﴾ كناية عـن الرجـوع للكفـر الحقيقـةُ االنقـالب      بتم على ا﴿انقلَ:ذلك إىل أن قولهأشار ب] رجعتم إىل الكفر : [قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي.(على األعقاب الذي هو السقوط إىل خلف

أي ¼ أانقلبتم على أعقـابكم إن مـات أو قُتـل   ½أي فاهلمزة داخلة عليها يف املعىن والتقدير  ] حمل االستفهام اإلنكاري   [:قوله  )٢(
واملعبود باق فال وجـه  ، داد حينئذ ألن حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبلِّغ ال معبود وقد بلّغكمال ينبغي منكم االنقالب واالرتِ  

  )جمل. (لرجوعكم عن الدين احلق لو مات من بـلَّغكم إياه
دهم أنه هذا تفسري جلملة الكالم وفيه إشارة إىل أن القصر قصر قلب للرد عليهم يف اعتقا      ] إخل... أي ما كان معبودا    [:قوله  )٣(

معبود وهم وإن مل يعتِقدوا ذلك حقيقة لكن نزلوا مِرتلةَ من اعتقدوا ألوهيته ال رسـالته حيـث رجعـوا عـن الـدين احلـق ملّـا         
  )جمل. (ِمسعوا ِبقَتله فكأنهم اعتقَدوه معبودا وقد مات فرجعوا عن عبادته

فعاِملُه مضمر تقديره كتب اهللا ذلك كتابا حنو صـنع اهللا  ،  قبله أي مفعول مطلق مؤكِّد ملضمون اجلملة اليت      ] مصدر [:قوله  )٤(
  )مسني. (ووعد اهللا وكتاب اهللا عليكم واملراد بالكتاِب املؤجِل املشتِملُ على اآلجال

تـول  فيه دليل علـى أن األجـل ال يزيـد وال يـنقص وأنّ املق    ] ﴾با مؤجالٰتذن اهللا ِكوما كان لنفس ان متوت اال با   ﴿[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ )اإلكليل. (ميت بأجله

  ]علمية[ )اإلكليل. (فيه أنّ األعمال بالنيات واألمور مبقاصدها، اآلية ]﴾ومن يرد﴿[ :قوله  )٦(
إضافة املظروف إىل الظرف فال يِرد أنّ الدنيا لـيس فـاعال   ¼ الدنيا½إىل ¼ الثواب½إشارة إىل أن إضافة   ]أي جزاَءه منها  [: قوله  )٧(

 ]علمية. [فتأمل، وال للثواب فما معىن إضافته إليهاوال مفع
 ]علمية.[أيضاً¼ نؤت½وهو إشارة إىل مفعول .للتبعيض¼ ِمن½أشار املفسر إىل أن  ]ما قُِسم له[: قوله  )٨(
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ُ من ن   ق﴿ ٍّ ِ  ْ راءة قاتل والفاعل ضمريه ﴿َِلت  َمع ق﴾ ويف  َ رِبيون خرب مبتدؤه ﴿)١(﴾ َٗ ْ ْكثي)٢(   ِ وع كثرية ﴿ٌرـَ ْما و  نـواَ فمج﴾  ُ َ َ َ ﴾
ِلما اصاب م    س يل اهللاِجبنوا ﴿ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ َ ۤ َ راح وقتل أنبيائهم وأصـحابهم ﴿ِ ن ا جل﴾  ْ و ما ضعفوام ُ ُ َ َ ن اجلهـاد ﴿َ ْو مـا اسـت انواعـ﴾  ُ َ َ ْ َ َ﴾)٣( 

ي½:خــضعوا لعــدوهم كمــا فعلــتم حــني قيــل  ــص  ﴿.¼لنبــقتــل ا َو اهللاُ يحــب ال ْينِ ِ   ِ ُ َو مــا  ــان  ﴿)٤(همعــ﴾   الــبالء أي يثيــب)۱۴۶(َ ََ َ
ْقول م ُ َ ْ ع ثبام وصربهم ﴿)٥(﴾َ َاال ان قالوا ربنا اغِ  لنا ذنوبنا و ا افنام عند قتل نبيهم  َ َ ََ ُ َْ ْ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْۤ  َ ُ َ ْ َ َ   امرنا﴾ جتاوزنا احلد ﴿   ِ ْ ﴾ إيذانا َ

ثب ت اقدامنا وهضما ألنفسهم ﴿لسوء فعلهم )٦(بأن ما أصابهم َو  َ َ ْ َ ْ َ وة َ َو ا  نا ع َ  القوم ا كِ ع  اجلهاد ﴿لق﴾ با ْينَ ِْ ٰ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ)۱۴۷( ﴾
ثواب الدنيا﴿ َفاٰت  م اهللاُ  ْ  َ َ َ ُ ُ ٰ ر والغنيمة ﴿َ ثواب اال ةلنص﴾ ا ِ و حسن  َِ ٰ ْ ِ َُ َ َ ْ وق االستحقاق ﴿:  وحسنه ،)٧(﴾ أي اجلنةَ َو اهللاُ فالتفضل 

                                                
 من األنبياء قُتل يف ِجهاد قـطُّ  والقتلُ للبعض منهم ال له ألنه مل يرد أنّ نبيا، أي حالَ كون الربـيني معه يف القتال     ] معه [:قوله  )١(

مل يقتـل  : وقال احلسن البصري عليـه الرمحـة ومجاعـة   ، فقد قال سعيد بن جبري رضي اهللا عنه ما مسعنا بنيب قُتل يف القتال    ، 
  )أبو السعود، جمل. (وميكن أن يراد باملَِعية املعية يف الدين أي حال كوم مصاِحِبني يف الدين. نيب يف حرب قطّ

أي رباِنيون علماُء أتقياُء أو عابدون لربهم وقيل مجاعات والرِّبي منسوب إىل الربـة وهـي اجلماعـة                ] ِربـيون [:قوله  )٢(
  )بيضاوي. (للمبالغة

أللـف  وا، من الـسكون ألن اخلاِضـع يـسكُن لـصاحبه ليـصنع بـه مـا يريـد             ¼ ِاستكَن½أصل هذا الفعل    ] وما استكانوا  [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. (تولَّدت من إشباع الفتحة

فسر املَحبة يف حق اهللا تعاىل باإلثابة ألنّ حقيقتها وهي ميل القلب للمحبـوب مـستحيلةٌ يف حـق اهللا تعـاىل واإلثابـةُ          ]يِثيبهم[: قوله  )٤(
 ]علمية) [صاوي. (ورد يطلق ويراد الزمه وغايتهوالقاعدةُ أنّ كلّ ما استحالَ على اهللا تعاىل باعتبار مبدئه و، الزمة لذلك

وما كان قـولَهم إال  ½تقديره ، وما يف حيزها¼ أَنْ½خبرا مقدما واالسم ¼ قوهلم½اجلُمهور على نصب   ] وما كان قوهلم   [:قوله  )٥(
¼ أَنْ½واخلبـر  ، على أنـه اسـم  ¼ قوهلم½ع أي هو دأبهم وديدنهم وقرأ ابن كثري وعاصم يف رواية عنهما برف     ¼ قولُهم هذا الدعاءَ  

ومـا يف حيزهـا   ¼ أنْ½وقراءة اجلُمهور أَوىل ألنه إذا اجتمع معِرفتان فاَألوىل أن تجعـل األعـرف منـهما امسـا و     . وما يف حيزها  
ملُضمر فهـو يف رتبـة   مضاف ¼ قوهلم½قالوا ألا تشبه املُضمر من حيث أنها ال تضمر وال توصف وال يوصف ا و       ، أعرف

  )مسني. (العلَم فهو أقلّ تعريفا
  )جمل. (إخل... أي قالوا ذلك إيذانا¼ قالوا½معمول لقوله ] إخل... إيذانا بأنّ ما أَصابهم [:قوله  )٦(
ه ـا وقولـه   واملراد باجلنـة بعـضها الـذي يقابـل أعمـالَهم الـصاحلة ويـستِحقّون       ¼ ثواب اآلخرة½تفسري لـ  ] أي اجلنة  [:قوله  )٧(

املراد من هذه العبارة أن املراد حبسن الثواب زيادة على ما يستحق بالعمل يتفضل اهللا تعاىل ا       ¼ التفضل فوق االستحقاق  ½
  )جمل. (عليهم كأنه قال فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وزيادةً من نعيم اِجلنان على ما يستحق بالعمل
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َيحب المحسن ْ  ِ ِِ ْ ُ ْ َ  ياي ا ال﴾ ﴿)۱۴۸(ُ  ُذ  منوا ان تطيعواَ   ْ ِ ُُ ِْ  َ ْيَن ْالذ ك وا)١(ِ ُ َ ََ ْين ِ رونكم به ﴿  ْيردوكم ع   اعقابكمم﴾ فيما يأ ُْ ُِ َْ َ  ْ َُ ر َ  لكف﴾ إىل ا
ْيَنف نقلبوا خ ﴿ َِ ِْ َٰ ْ ُ ِ ْبل اهللاُ مول كم﴾ ﴿)۱۴۹(َ ُ ٰ َ ِْ ركم ﴿َ َو  ُو خ ْ  النِ ص﴾ نا ْينَ ِ  ُ َ وه دوم ﴿)۱۵۰(َ ِسنل   فطيع﴾ فأ ْ ِ ْ ُ ْيَن قلوب الذ ْيـَ ُِ  ِ ْ ُ

َك وا الرعـب ْ  ُ َ ون العـني وضـمهاَ وف؛بـسك﴾  ن أحـد،خلا وا بعـد ارحتـاهلم  ز مـ وقـد  مـ ود واستئـصال املـسلمني )٢(ع لعـ   ا عـ
وا ﴿ ر وا ولم  جعر ي عب ْبما ا كواف َُ ْ َ ۤ َ راكهمِ ِباهللاِ ما لم ينز ل ب  ﴿)٣(ش﴾ بسبب إ ُ ِْ َ ْ َ ً سلطنا َٖ ٰ ْ و األ)٤(﴾ُ ه حجة   عبادته و َو  ﴿صنامع

َماو  م النار و بئس مثوى َْ َ َْ ِ َ ُ  ُ ُ ٰ َ الظلم ْ ﴾ مأوى ﴿ْ ِ ِ ي)۱۵۱(  ن  ر ه﴾ الكا ي ُ و لقد صدقكم اهللاُ﴿. )٥(ف ُ َ َ َ َْ َ َ وعده  َ ْ ر ﴿)٦(﴾َ ِاذْ لنـص إيـاكم با
ْتحسون م ُ َ ْ  ُ ومَ ن  ﴿)٧(تقتل﴾  ِباذْ ِ ۤ ّ ﴿﴾ بإرادته  ِٖ ٰ ْاذا فشلتم َح ُ َ َْ ِ ن القتال ﴿﴾ِ َو تع جبنتم  ْنازعتمَ ُ ْ َ ِ    االمر﴾ اختلفتم ﴿َ ِْ َ ر ْ م﴾ أي أ

                                                
ارِجعوا إىل ديـنكم وإخـواِنكم ولـو كـان حممـد         ½: نزلت يف قول املنافقني للمؤمنني عند اهلزمية      ] إخل... إن تطيعوا  [:قوله  )١(

وقيل إن تستكينوا أليب سـفيان وأشـياعه وتـستأمنوهم يـردوكم إىل دينـهم وقيـل عـام يف        ، ¼صلى اهللا عليه وسلم نبيا لَما قُتل     
  )بيضاوي. (افقتهممطاوعة الكَفَرة والرتوِل على حكمهم فإنه يستجر إىل مو

أي وقد نزلوا ِبملَل بوزن جبل موضع قريب من املدينة فقال بعضهم لبعض ما صـنعتم شـيئا   ] بعد ارِتحاهلم ِمن أُحد    [:قوله  )٢(
فقد بقي من القوم وجوه ورؤساُء يجمعون عليكم فارِجعوا لنستأِصل من بقي فقال بعض آخر منهم ال تفعلوا فإنّ الدولة لكم 

وخرج صلى اهللا عليه وسلم يف ِإثرهم يف ستمائة وثالثني وهم الذين شهدوا أُحدا حـىت نـزل   . جعتم لرمبا كانت عليكم  فلو ر 
  )جمل. (حبمراء األسد وهو مكان على مثانية أميال من املدينة فلم يدِرك منهم أَحدا ومتام الكالم مبسوط يف كتب السير

 ]علمية) [صاوي. (مصدرية¼ ما½ أنّ الباء سببية وأشار بذلك إىل] بسبب إشراكهم[: قوله  )٣(
آِلهة مل يرتّل اهللا بإشراكها حجة ومل يرد أن هناك حجة إال أا مل ترتّل عليهم ألن الـشرك ال  ] ما مل يرتل به سلطانا     [:قوله  )٤(

 أي لـيس ـا   ] تـرى الـضب ـا ينجِحـر    وال[ ع: يستقيم أن تقُوم عليه حجة وإمنا املراد نفي احلجة ونزوِلها مجيعا كقوله     
  )مدارك. (ضب فينجِحر ومل يعِن أن ا ضبا وال ينجحر

  )جمل. (هذا هو املخصوص بالذم] هي [:قوله  )٥(
نزلت ملّا اجتمع املؤمنون بعد رجوعهم للمدينة وقال بعضهم لبعض من أيـن أَصـابنا هـذا    ] ولقد صدقكم اهللا وعده    [:قوله  )٦(

ال تربحـوا مـن مكـانكم    ((وعدنا اُهللا تعاىل بالنصر وهو ما وعدهم على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم حيث قال للرماة        وقد  
وقد كان كذلك فإنّ املشركني ملّـا أَقبلـوا جعـل الرمـاةُ يرمـوم والبـاقون يـضربوم            )) ولن تزالُوا غالِبني ما ثَبتم مكانكم     

  )أبو السعود. (وا واملسلمون على آثارهم يقتلوم قتال ذَِريعا حىت قَتلوا منهم فوق العشرينبالسيوف حىت ازم
مث وضـع موِضـع الِعلـم والوجـوِد     ¼ أَبصر½وأصله ¼ وجد½و¼ عِلم½أشار به إىل املراد به هنا ألنه وقع مبعىن      ] تقتلوم [:قوله  )٧(

أي عِلـم ومنـه قولـه تعـاىل ﴿هـل تِحـس منـهم ِمـن اَحـد﴾          ] آل عمـران [الكفر﴾ فلَما اَحس عيسى منهم ﴿ومنه قوله تعاىل   
  )كرخي. (أي اطلُبوا خبره] يوسف[فَتحسسوا ِمن يوسف واَِخيه﴾﴿أي ترى ومبعىن الطلب ومنه قوله تعاىل ] مرمي[

 ١٢. هذا وعد حسن:

١٢9. أي قلعهم من أصلهم وقتلهم مجيعا    

١٢9. الضمري ملا املوصولة    
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ي فقال بعـضكم ر ح اجلبل  ي   اهللا عليه وسلم باملقام يف  ما لل سف ص ر أصـحابنا½: لنب ال خنـالف ½: عـضكمب و¼نـصنـذهب فقـد 
ي   اهللا عليه وسلم ر ا صأ لنب ْو عص تم ﴿¼م َُ ْ َ ره َ فت﴾ أ ز لطلب الغنيمة ﴿ـم ر كركتم ا ٰمن  عد ما ار مل َ ۤ َ ِ ْ َ َما تحبون﴾ اهللا ﴿   ْ  ِ ُ ن   م﴾ 

ر واب إذا دل عليه ما قبله،لنصا ره أي)١(ج و َ منكم من يريد الدنيا ﴿)٢(نص منعكم   ْ  ُْ ِ ْْ ْ ُ ز للغنيمة ﴿ـفت﴾ ِ ر كرك ا ُو منكم من يريد مل ْ ِ ْ ْ ْ ُ ِ َ
َاال ة َ ِ ٰ ن جبري وأصحابه ﴿ْ ثم   فكمب﴾ فثبت به حىت قتل كعبد اهللا   ْ ُ َ َ َ واب إذا املقـدرعـ﴾ عطف  ُ زميـة ،)٣(جـ  هل ردكـم با
ْعن م﴿ ُ ْ ْل  تليكم الكفار ﴿﴾ أيَ ُ َ ِ َ ْ َ ن غريه ﴿ِ ص  ر ا م﴾ ليمتحنكم  ملخل ْو لقد عفا عنكمفيظه ُ ْ َ ََ ْ َ َ وه ﴿َ ٍو اهللاُ ذو فضل تكبتم﴾ ما ار ْ َ ْ ُ َ

َع َ  المؤمن ْ  ِ ِ ْ ُ ْ و)۱۵۲(َ روا.لعف﴾ با َ اْذ  صِعدون ﴿)٤(ك اذ ْ ُ ْ ُ َو ال تلونني ﴿﴾ تبعدون يف األرض هاربِ ٗ ْ َ َ ونَ ر ج﴾  ى ـَ عل ﴿)٥(تع
سول يدعوكم   اُ   ٰاحد و الر  ْ َْ ُ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ن ورائكـمي﴾ أٍ  ول)٦(مـ  ْفاثـابكم عبـاد اهللا ﴿ّ عبـاد اهللا إيلّ إيل:يقـ  ُ َ َ َ ﴾ َ ۢغمـا ﴿)٨( فجـازاكم)٧(﴾َ

زمية ﴿ ٍّ غمهلبا َ ول باملخالفة وقيل الباء ِ ر س﴾ بسبب غمكم  وت الغنيمـة ﴿ أ،عـ  مبعىنلل فـي مـضاعفا   غـم  ْ  كـيَالعـ َ   ﴾
ْتحزنوا ع   ما فاتكم زائدة ﴿¼ال½ أو بأثابكم فـ)٩(متعلق بعفا ُٰ َ ََ َُ َ ْ َ ن الغنيمة ﴿ْ ْو ال ما اصابكمم﴾  ُ َ َ ََ ۤ َ زميـة ﴿َ ن القتـل وا هل﴾  َ و اهللاُ م

                                                
  )جمل. (وهو قوله ﴿ولقد صدقكم اُهللا وعده﴾] ما قبلَه [:قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي بتصرف. (احملذوف¼ إذا½ذَكر به املفسر جواب ] منعكم نصره[: قوله  )٢(
خـرة﴾ اعتـراض بـني    أي فقوله تعاىل ﴿منكم مـن يريـد الـدنيا ومـنكم مـن يريـد االٰ      ] عطف على جواب إذا املقدر     [:قوله  )٣(

  )كرخي. (املعطوف واملعطوف عليه
 ]علمية. [كما قيل لبعده وللفصل بينهما¼ صرفَكم½ ال بـ ق مبحذوفمتعلِّ¼ إذ½إشارة إىل أنّ ] اذكروا[: قوله  )٤(
أي تقيمون من التعريج وهو اإلقامة على الشيء واملعىن وال تلتِفتون إىل ما وراءكم وال يِقـف واحـد       ] تعرجون [:قوله  )٥(

  )جمل. (منكم لواحد
  )جمل. (¼آِخر½مبعىن ¼ أخرى½و¼ ِمن½مبعىن ¼ يف½هذا يقتضي أنّ ] أي من ورائكم [:قوله  )٦(
سميت العقوبةُ اليت نزلت م ثوابا على سبيل املَجاز ألن لفظ الثواب ال يستعمل يف األغلـب إال يف اخلـري            ] فأَثابكم [:قوله  )٧(

ه سواء كـان  إذا رجع فأصل الثواب كلّ ما يعود إىل الفاعل من جزاء فعل¼ ثاب½وقد جيوز استعماله يف الشر ألنه مأخوذ من     
  )خازن. (خريا أو شرا فمىت حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة ومىت محلناه على األغلب كان جمازا

أشار بذلك إىل أن املراد بالثواب مطلَق املُجازاة وإال فالثواب هو مـا يكـون يف نظـري األعمـال الـصاحلة            ]فَجازاكم[: قوله  )٨(
 ]علمية. [عاقبته حممودةوإنما سماه ثوابا ألن 

راجـع  ¼ فـال زائـدة  ½فقولـه  ، نافية ال زائدة أي عفا عنكم ألجل أن ينتفي حـزنكم   ¼ ال½وعلى هذا فـ    ] ¼عفا½متعلّق بـ    [:قوله  )٩(
  )جمل. (فجازاكم بالغم ألجل أن تحزنوا: واملعىن عليه، للثاين فقط

 ١٢. أي منعكم نصره مث صرفكم عنهم:
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َخب ْ  بما  عملون ْ ُ َ َْ َ ِ  ِ ثم  انزل عَليكم من  ع﴿.﴾)۱۵۳(َ  ْ ْ َْ   ُ َ َ َ ْ َ ًد الغم امنةُ َ َ َ  َِ ً عاسا ﴿)١(﴾ أمناْ َ ْ  غٰ   ﴿)٣( بدل)٢(﴾  ًطإ فة  والتاء ﴿)٤(﴾ بالياء  َ ِ ٓ َ
ْمنكم ُ ْ وا مييدون)٥(﴾  ون فكا ن وهم املؤ وف منهم ﴿)٦(من ْو طإ فٌة قد ا مت م ا فس ملسي حتت احلجف وتسقط ا ُْ ُُ ُ َْ َ ْ  َ َ ْ َ َ ِ ٓ  ﴾ أيَ

ون ﴿عمحلتهم   اهلم فال رغبـة هلـم إال جناـ وا وهـم املنـا ي وأصـحابه فلـم ينـا فقا دون ا م ِ يظنـون بـاهللاِلنبـ َ ْ  )٧(﴾ ظنـاَُ 
َغ ْ ﴿ ن ﴿َ َ الحقلظ﴾ ا ن أي﴾َ ظن ْ ِالجا لي ة ﴿)٨(كظ  ِ ِ َ ر ﴿)٩(﴾ْ ي قتل أو ال  ينـص حيث اعتقدوا أن ا َ قولـونلنب ْ ُْ ُ ْ ـل)١٠(َ ﴾ مـا َ
ِلنا من االمر﴿ ْ َ ْ َ ِ َ ر الذي وعدناه ﴿﴾ أي  ْمنلنص ا ٍيءـَ ش ﴿)١١(دة﴾ زائِ ْقل)١٢(ْ ٗان االمر  ل ﴾ هلم ﴿ُ ْ ُ َ ْ َ ع ِ  ر وكيـدا وا فـ﴾ بالنـصب  ل ت

                                                
 ]علمية) [صاوي.(ألمن مبعىن واحد وهو الطمانينةأشار بذلك إىل أن األمنة وا] أمناً[: قوله  )١(
  ]علمية[ )اإلكليل. (ألطباء أن اخلوف يمنع النومفيه دليل لقول ا] ﴾مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا﴿ [:قوله  )٢(
  )كرخي. (س مشتِمل على اآلخرأي بدل كلّ من كل بالنظر ملا صدقهما وقيل بدل اشتمال ألن كال من األمنة والنعا] بدل [:قوله  )٣(
 أي يف قراءة محـزة والِكـسائي   ¼والتاء½ :وقوله¼ يغشى هو½أي يف قراءة اجلُمهور إسنادا إىل ضمري النعاس أي          ] بالياء [:قوله  )٤(

  )كرخي. (¼تغشى هي½أي ¼ أَمنةً½إسنادا إىل ضمري 
آمـنهم يومئـذ بنعـاس يغـشاهم وإمنـا يـنعس مـن يـأمن         : هماقال ابن عباس رضي اهللا عنـ      ] إخل... يغشى طائفة منكم   [:قوله  )٥(

واخلائف ال ينام ويف إلقاء النعاس على املؤمنني دون املنافقني معجزة باهرة فإن النعاس كان سـبب أَمـن املـؤمنني وعدمـه             
  )خازن. (كان سبب خوف املنافقني

، واحلَجف بفتحـتني مجـع حجفـة كـذلك    ، خ أي مييلون من النعاس  أي يميلون كما يف بعض النس     ] فكانوا يميدون  [:قوله  )٦(
  )مجل. (اسم للترس والدرقة

 ]علمية. [وهوكأنّ مفعوال مطلقا¼ ظنا½إشارة إىل أن ﴿غري احلق﴾ نصب على مصدرية ِلقيامه مقام ] ظنا[: قوله  )٧(
﴾ بدل من ﴿غري احلق﴾ بدلَ الكلّ وال يتصور أن يكـون ظـن هـذا    إمنا قدر الكاف ألن قوله ﴿ظَن اجلاهلية      ] كَظَن[: قوله  )٨(

 ]علمية. [املنافقني عني ظن اجلاهلية كما الخيفى
بدل من ﴿غري احلق﴾ وهـو الظـن   : أشار به إىل أنه مصدر منصوب برتع اخلافض وقال القاضي  ] أي كَظَن اجلاهلية   [:قوله  )٩(

كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاين عليه الرمحة وجهان؛ ¼ اجلاهلية½إىل  ¼ ظن½ إضافة   املختص بامللّة اجلاهلية وأهِلها ويف    
رجـلُ  ½و¼ حـاتم اجلـودِ  ½أحدمها أن يكون من إضافة املوصوف إىل مصدر الصفة ومعناها االختـصاص باجلاهليـة كمـا يف           

كـون مـن إضـافة املـصدر إىل     والثـاين أن ي ، على معىن حامت املختص بوصف اجلود ورجل خمتص بوصف الصدق        ¼ صدٍق
  )كرخي. (أي الشرك واجلهل باهللا¼ ظن أهل اجلاهلية½الفاعل على حذف املضاف أي 

  )كرخي. ( استفهام إنكاري فيكون معناه النفي أنهأشار به إىل¼ هل ما½وقوله ¼ يظُنون½بدل من ] يقولون [:قوله  )١٠(
 ]علمية. [تاكيد معىن النفيل¼ ِمن½أشار املفسر إىل أنّ زيادة ] زائدة[: قوله  )١١(
ِمـن  ½عليهمـا زائـدة كمـا قـرره و     ¼ ِمـن ½العتماده علـى االسـتفهام و  ¼ لنا½أو فاعل بـ ¼ لنا½إما مبتدأ خبره    ] من شيء [: قوله  )١٢(
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َ يخفون   ا فس م ما ال يبدون﴿. يفعل ما يشاء)١( القضاء له﴾ أي مبتدأ وخربه ﴿ َْ ُ َ ْْ ُْ ُ ِ ِْ َُ رون ﴿ُْ َ لك  قولونيظه﴾  ْ ُْ ُ َ َ ﴾ بيان ملا َ
ْ لو  ان لنا من االم ﴿)٢(قبله َ ْ َ ِ ََ َ ََ َر   ء ما قتلناْ ْ ُِ  ٌَ ْ َ  نا)٣(ِ رها ﴿﴾ أيُٰ رجنا  ن أ رج فلم نقتل  و كان االختيار إلينا لم  ك  خ لك خن ْ قلل ُ ﴾
ْلو كنتم    بيوتكمهلم ﴿ ُْ ُِ ُْ ُْ ُ ْ ِ ْ َل  زتب اهللا عليه القتل ﴿َن كَم﴾ وفيكم   َ َ رج ﴿َ َ الذ كتب خ﴾  ِ ُ ْيَن ِ ُعَلي م القتلضي ﴿ق﴾   ْ َ ْ ُ ِ ْ ٰا   ﴾ منكم ﴿َ ِ
ِمــضاج َ ِْع مَ وا ولــم يــ)٤(﴾ مــصارعهمِ  ُ ودفيقتلــ ُنجهم  ن ال حمالــة ﴿قعــ  بأحــد )٥(﴾ فعــل مــا فعــلَوئهم ألن قــضاءه تعــاىل كــا

َل  ت  ﴿ ِ َ ْ َ ْ اهللاُ ما    صدورِكم﴾ خيترب ﴿ِ ُ ْ ُ ُ َْ ن اإلخالص والنفاق ﴿ِ وبكم  م﴾  َو ليمحصقل  َِ ُ ز ﴿َ ِما    قلوبكم و اهللاُ عليم بذات ميي﴾  َُ ِ ِ ْ ِْ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ
ْصدورِال ُ ر للناس)۱۵۴(  ي  يء وإمنا  وب ال خي  عليه  ليظه﴾ مبا يف ا يبتل ش ْان الذ تولوا منكم﴿.لقل ُ ْ ِ ِْ   َ َ ْيَن ِ ن القتال ﴿  َ يـوم التقـع﴾  َ ْ َ ْ ى ـَ

ِالجمعن ٰ ْ َ ع الكفار بأحْ ع املسلمني و  ﴾ُ مج ون إال،دمج ُانما استزل م رجال ﴿عشر ثين ا  ملسلم وهم ا ُ َ َ ْ َ ُيطن الش﴿)٦(﴾ أزهلم ِ  ٰ ْ ﴾
وسـته سو ِببعض ﴿)٧(ب ْ َ ُكسبواَما )٨(ِ َ ي ﴿َ ر ا و خمالفـة أ وب و ن الـذ لنبـ﴾ مـ هـ ن ٌو لقـد عفـا اهللاُ عـن م ان اهللاَ غفـور مـ ْ ُ َ  ِ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َ   ﴾ للمـؤمننيَ

                                                
لكونـه مرفوعـا   ¼ شـيء ½لَكان نعتـا لـه فيتعلّـق مبحـذوف أو بالفاعـل وهـو       ¼ شيء½حال من املبتدأ ألنه لو تأخر عن    ¼ األمر
 )كرخي. (قة ال جمروراحقي

األول فـال يـرد أن هـذا حمـل     ¼ األمـر ½الثاين يراد به غـري مـا يـراد بلفـظ     ¼ األمر½أشار به إىل أن لفظ ] أي القضاُء له  [: قوله  )١(
 ]علمية. [الضمري لِذكره قبلُ مرةً

  )كرخي. (¼يخفُون½ أو بدل من أي استئناف على وجه البيان له فال حمل له من اإلعراب حينئذ] بيان ِلما قبله [:قوله  )٢(
فـاألكثر عـدم الـالم ويف اإلجيـاب     ¼ ما½وجاء على األفصح فإنّ جواا إذا كان منفيا بـ   ¼ لو½جواب  ] ما قُتلنا  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (بالعكس
وهـي أظهـر لعـدم مقتـِضي     ¼ فيقتلـون ½يف نـسخة  ¼ فيقتلـوا ½أي اَألماِكن اليت ماتوا فيها عنـد أُحـد وقولـه      ] مصاِرِعهم [:قوله  )٤(

  )جمل. (حذف النون
معطوفة يف احلقيقة على علّة مقـدرة كأنــّه   ¼ ليبتلي½أي ما فَعله باملؤمنني يف أُحد فهذه العلّة أي قوله       ] وفَعلَ ما فَعل   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (¼إخل... فَعل ما فَعل ملصاحل جمٍة وليبتلي½قيل 
 ]علمية. [ أشار إىل أنّ السني فيه ليس للطلب بل للتعدية]أَزلَّهم: [قوله  )٦(
أشار إىل أن اإلضافة إىل الشيطن باعتبار الوسوسة منه ال باعتبار اإلجياد فال يـِرد أن املُوِجـد لكـلّ شـيء                 ] ِبوسوسِته[: قوله  )٧(

 ]علمية. [هو اهللا تعاىل فما معىن إضافة الزلَل إىل الشيطن
 ِبشؤِم بعِض ما كسبوا من الذنوب وبصدوِر ذلك منهم قَدر الشيطان على اسِتزالهلم وعلـى هـذا إـم مل            أي] ببعض [:قوله  )٨(

يتولَّوا عنادا وال ِفرارا من الزحف رغبةً منهم يف الدنيا وإمنّا ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت هلم فكَِرهوا لقاء اهللا تعاىل إال علـى        
  )كرخي. (ذنبوا مبفارقة املركز أَزلَّهم الشيطان ذه املعصية وإليه أشار يف التقريرحاٍل يرتضوا وقيل ملّا أَ

 ١٢. خوفا من السيف:

9 ١٢. أي خيفون   
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ْحليم﴿ ِ ُياي ا الذ  منوا ال تكونوا  الذ ك  ﴿. ع﴾ ال يعجل   العصاة )۱۵۵( ٌَ َ َ ََ ين ْين ِْ َ ِ  َ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ْو قالوا الخوان م ﴿)٢( أي املنافقني)١(﴾ْواَ   ِ ِْ َِ ْ ِ ُ َ  يف ﴾ أيَ
ْاذا  بوا شأم ﴿ ُ َ َ َ روا ﴿ِ ِ   االرضف﴾ سا ْ َ ْ وا )٣(﴾ِ ُ او  انوا غزى﴿ )٤(ت فما ْ ُ َ ْ وا ﴿)٥(﴾َ ع غاز  فقتل  َلو  انوا عِندنا مـا مـاتوا و مـا  مج َ ََ ْ ْ ُْ ََ َ ْ ُ  

ْقتلوا ُ ِ واأي ال   ﴾ُ لو وهلم)٦(تق َليجع ﴿.كق  َْ َل اهللاُ ذلكِ ِ ٰ رهمَ ول يف عاقبة أ م﴾ ا ُح ة    قلوب م و اهللاُ ي ٖ  و يميت  ﴿)٧(لق ْ ِْ ُْ ُ َِ َ ِ ْ ُ ًُ ْ َِ ْ ع َ مين﴾ فال 
ود وت  قعن ا مل َو اهللاُ بما  عملون  ﴿)٨(ع ْ ُ َ َْ َ ِ ٌ ص ْ  ﴾ بالتاء والياء ﴿َ ِ نيجازيكم به ﴿ ف﴾ )۱۵۶(َ ْو  ِٕ لَخل ِقتلتم فـ ﴿ )٩(﴾ الم قسمَ ُ ِْ ْ ْي ـُ

                                                
ِمـن عمـل   ¼ لـو ½فـإنّ  ¼ لو½ال تقُل "كما قال صلى اهللا عليه وسلم،¼لو½وفيها ذم   ، اآلية ]﴾ال تكونوا كالذين كفروا   ﴿ [:قوله  )١(

    ]علمية[ )اإلكليل( ".الشيطان ولكن قُل قدر اُهللا وما شاء فَعل
 ]علمية. [أشار إىل أن املراد بالكفر الكفر باطنا] أي املنافقني[: قوله  )٢(
¼ إذا½املفيـدة ملعـىن االسـتقبال علـى     ¼ إذا½أي سافَروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غريهـا وإيثـار     ] إذا ضربوا يف األرض    [:قوله  )٣(

 الزمان املستِمر املنتظم للحال الـذي عليـه يـدور أمـر استحـضار      املفيدة ملعىن املُِضي حلكاية احلال املاضية إذ املراد ا  
، هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقِبل يعـين أـا ـرد الوقـت أو يقـصد ـا االسـتمرار         ¼ إذا½قال الزجاج   ، الصورة

قالوا َألجل ما أصـاب إخـوانهم   ½ لقوهلم كأنه قيل بل التحقيق أنها ظرف له ال، وظرفيتها لقوهلم إمنا هي باعتبار ما وقع فيها 
  )أبو السعود. (¼إخل... حني ضربوا

 ]علمية. [قدر املفسر هذا ليصح قولُهم اآليت ﴿ما ماتوا﴾] فماتوا[: قوله  )٤(
ة لـه علـى أنـه قـد يوجـد      عطف خاص وذَكر بعد دخوله فيما قبلَه ألنه املقصود يف املَقام ومـا قبلـه توطئـ   ] أو كانوا غُزى   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (لإليذان باستمرار اتصافهم بعنوان كوم غُزاة¼ أو غَزوا½بدون الضرب يف األرض كما يف ِقصة أُحد وإمنا مل يقل 
نه كمـا  فاملقصود النهي عن هذا القول واعتقـاِد مـضمو    ، أي وال تعتِقدوا مقتضى هذا القول املذكور      ] أي ال تقولوا   [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (إخل﴾ فإن الذي جعل حسرةً هو االعتقاد... يشري له قولُه ﴿ليجعل
ِليكُونَ لَهم عـدوا  ﴿أشار به إىل أن هذه الالم ليست الم العلّة كما هو ظاهر بل الم العاقبة على حد   ] يف عاقبة أمرهم   [:قوله  )٧(

واملعىن أم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم فكان عاقبـة قـوِلهم ومـصريه إىل         ¼ الواق½ وعلى هذا فتتعلَّق بـ      ]صالقص[﴾وحزناً
إذ مل يلتِقطُوه لذلك لكن كان مآلُه لذلك  ] القصص[ ل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا﴾     فالتقطه ا ﴿احلسرة والندامة كقوله    

ق باجلَعل وهو أبلغ أو مبحذوف على أنه صـفة    جيوز أن يتعلَّ  ¼ يف قلوم ½مفعول ثان و  ¼ حسرة½واجلَعل هنا مبعىن التصيري و    
  )مسني، جمل. (لنكرة قبلَه

فإنه تعاىل قد يحيي املـسافر والغـازي مـع اقِتحامهمـا ِلمـوارد املـوت ويميـت املُقـيم                ] فال يمنع عن املوت قُعود     [:قوله  )٨(
  )أبو السعود. (والقاعد مع ِحيازِتهما ألسباب السالمة

وهـو أن الـالم للقَـسم فيكـون جـواب      ، هذا بيان لوجه دخول الالم يف جزاء الشرط وهو قوله ﴿لَمغِفرةٌ﴾      ] م قَسمٍ ال[: قوله  )٩(
 ]علمية. [¼إنْ½القَسم ال جزاًء ِلتقدِم الالم على 

9 ١٢. يشري إىل أن الالم مبعىن يف   

 ١٢. التكونواو:هو مستفاد من قوله:

 ع
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ِس يل ْ ِ ْاو متم﴾ أي اجلهاد ﴿ اهللاَِ  ُ ْ رهاَ وت فيـه)١(كس﴾ بضم امليم و وت وميات أي أتـاكم ا ن مات  ملـ  مي ٌلمغـِ ة ﴿)٢(م َ ْ َ ﴾ كائنـة َ
َمن اهللاِ﴿ وبكم ﴿  َو رحمٌةن﴾ لذ ْ َ ع الفعـل مبتـدأ )٤(ع لكم   ذلك والـالم)٣(﴾ منهَ و و يف  واب القـسم و وهلا  ضـ ومـد م هـ جـ خ

ٌ  خ ْ  مما خربه ﴿ ُجمعَتَ َ َونْ ن الدنيا)۱۵۷(ْ ِٕخلـْنَو  بالتـاء واليـاء ﴿)٥(م﴾  ْمـتم﴾ الم قـسم ﴿لَ وجهني ﴿   ُاو قتلـتمل﴾ بـا ِْ ُ ْ ﴾ يف اجلهـاد َ
ْال ﴿)٦(وغريه َا   اهللاِ َ َتح ون ﴿)٧(﴾ ال إىل غريهِ ْ ُْ َ رة فيجازيكم)۱۵۸(ُ َفبما ﴿.خ﴾ يف اآل ِ َ رحمة من اهللاِ﴿)٨(ما زائدة﴾َ  ٍ َ ْ َ لنتَ ْ ﴾ يا ِ

                                                
¼ خـِوف ½كــ   ¼ مـِوت ½والثاين أصـله يف املاضـي       ¼ مات يموت ½واألول ِمن   ، قراءتان سبِعيتان ] بضم امليم وكسرها   [:قوله  )١(

نِقلَت فتحةُ الواو إىل الـساكن  ¼ يعلَم½ِبوزِن ¼ يموت½وأصله يف املضارع    ¼ عِلم½تحركَِت الواو وانفَتح ما قبلَها فهو من باب         
¼ مـِوتم ½وأصـله  ¼ ِخفْــتم ½كما يقال ¼ ِمتم½فيقال يف املاضي عند إسناده لتاء الضمري      ¼ يخاف½قبلَها مثّ قُِلبت أِلفا فصار مثل       

  )جمل. (نقلت كسرةُ الواو إىل امليم بعد سلِْب حركِتها مثّ حذفت الواو اللتقاء الساكنني¼ عِلمـتم½ِبوزِن 
 ]علمية. [بهوهو مقيد ¼ قُِتلتم½لكونه معطوفا على ¼ متم½مقدر يف ¼ سبيل اهللا½أشار به إىل أنّ لفظ ] أَتاكم املوت فيه[: قوله  )٢(
فال بد يف املعطوف مـن اإلسـناد الـذي يف املعطـوف     ¼ مغفرة½عطف على  ¼ ورمحة½ألن قوله   ¼ منه½وإمنا قدر   ] منه[: قوله  )٣(

 ]علمية. [عليه كما الخيفى
وأمـا جـواب الـشرط    ¼ جـواب القـسم  ½وقولـه  ، أي الم االبتـداء ومـدخوهلا وهـو جممـوع املبتـدأ واخلبـر         ] والـالم  [:قوله  )٤(

الضمري عائد على مدخول الالم الذي هـو  ¼ وهو يف موِضع الفعل½فمحذوف على القاعدة والتقدير غَفَرلكم ورِحمكم وقوله       
. ¼و مـتم لَيغِفـرنَّ اُهللا لكـم ويـرمحكم    ولـئن قُتلـتم يف سـبيل اهللا أ   ½قدير والت¼ يف موِضع الفعل½وقوله ، جمموع املبتدأ واخلبر 

فإنه ال حاجة إليه مع أنّ القسم يجاب ِبكـلّ مـن االمسيـة والفعليـة وهلـذا مل يـذكر هـذه           ¼  موِضع الفعل  يف½لكن يتأمل قولَه    
  )مجل. (الدعوى املُعِرب وال غريه من املفسرين تأمل

مـصدرية  ¼ مـا ½ أنّ أي من زهرِتها اليت َألجلـها تتـأَخرون عـن اِجلهـاد زهـادةً يف اآلخـرة وفيـه إشـارة إىل             ] من الدنيا  [:قوله  )٥(
  )كرخي. (واملفعول حمذوف وجيوز أن تكون موصولة أو نِكرة موصوفة والعائد حمذوف

وإمنا عمم املفسر لئال يلزم التكرار ويترتب عليه اجلزاُء ألنّ احلَشر إىل اهللا تعاىل اليختص بالقتل أو املـوت       ] وغِريه[: قوله  )٦(
 ]علمية. [يف اجلهاد

وقد قَسم بعضهم مقاماِت العبودية ثالثةَ أقسام؛ فمن عبد اَهللا خوفا من ناِره أَمــنه      . أي فالتقدمي للحصر  ] ال إىل غِريه  [ :قوله  )٧(
اإلشارة اُهللا تعاىل مما يخاف وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ﴿لَمغفرة من اهللا﴾ ومن عبد اَهللا تعاىل شوقا إىل جنته أَنالَه ما يرجو وإليه 

ومن عبد اَهللا شوقا إىل وجِهه الكرمي ال يريد غريه فهذا هو العبد املُخلَص . ألن الرمحة من أمساء اجلنة¼ رمحة½بقوله تعاىل و
  )خازن، جمل، صاوي. (الذي يتجلّى له احلقُ سبحانه وتعاىل يف داِر كَرامِته وإليه اإلشارة بقوله ﴿الْ اىل اهللا تحشرون﴾

وإمنا حكم بكوا زائدة لئال يلزم دخول احلرف على احلرف ولعدم صحة كوا موصـولة أو شـرطية أو      ] ما زائدة [: قوله  )٨(
 ]علمية. [نافية أو موصوفة أو مصدرية كما الخيفى
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ْل محممد ﴿  ُ وك ﴿)١(﴾َ َ و لو كنت فظا لف أي سهلت أخالقك إذ خا َْ ُ ْ َ ِغلـيظ القلـب لـق ﴿خلُ اّسيـئ﴾ َ ْ َ ْ َ َْ  )٢( ﴾ جافيـا فأغلظـت هلـمِ
ْ فضواَال﴿  َ وا ﴿ْ ر ق﴾  ُمن حولك فاعفّتف ْ َ َ ِ ْ َ ْ ْعن م﴾ جتاوز ﴿ِ ُ ْ وه ﴿َ ْو استغِ  ل مت﴾ ما أ ُْ َ ْ ْ َ وبهمَ ر هلم ﴿)٣(ن﴾ ذ ْو شاور ُمغف حىت أ ْ ِ َ َ ﴾
ِ   االمرستخرج آراءهم ﴿ا ْ َ رب وغريه)٤(﴾ْ ن ا حل أي شأنك  وبهم وليـسنت بـك وكـان   اهللا عليـه وسـلم )٥(م صـ تطييبا  لقل

َفاذا عزمت كثري املشاورة هلم ﴿ ْ ََ َ ريد بعد املشاورةَِ ت﴾   إمضاء ما  َفتو ل ع َ  اهللاِ  ﴿)٦(ع ْ  َ َ ق به ال باملشاورة ﴿َ ِ ان اهللاَ يحب ث﴾  ُ  ِ
َالمت ُ َو ل ْ ْ ِ ُان ين كم اهللاُ  ﴿.﴾عليه)۱۵۹(َ  ُ ْ ُ ْ  ْ ّ﴾ يعنكم   عدوكمِ وم بدر ﴿)٧(ع ْفَال غالب َ كم و ان يخذ كم كي  ُْ ُْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ركم ـيت﴾ َ نصرك 

                                                
الترمـذي يف النـوادر مـن    أخرج احلكيم . فيه احلثّ على اللِّـين يف القول واملُداراة] ﴾فبما رمحة من اهللا لنت هلم  ﴿[: قوله  )١(

  ]علمية[ )اإلكليل"(إن اهللا أمرين مبداراة الناس كما أمرين بإقامة الفرائض"حديث عائشة 
ألنـه لـو كـان فظّـا فرضـا ومل يغِلـظ هلـم مل         ¼ النفـضوا ½وإمنا قدر هذا لريتب عليه اجلزاء وهو قوله         ] فأَغلَظت هلم [: قوله  )٢(

 ]علمية. [يتفرقُوا عنه
  ]علمية. [فيما يختص حبق اهللا تعاىل إمتاما للشفقة عليهم] ذُنوبهم[: ولهق  )٣(
أخرج سعيد بن منصور عن احلسن قال قد علم اهللا أنه لـيس بـه      . فيه احلثّ على املشاورة   ] ﴾وشاورهم يف األمر  ﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية[ )اإلكليل.(إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به ِمن بعده
اختلف العلماء يف املعىن الذي ِمن أجله أَمر اُهللا عزوجلّ نبيه صلّى اهللا عليه وسلم باملشاورة هلـم  ] من احلرب وغريه [ :قوله  )٥(

مع كمال عقله وجزالة رأِيه ونزوِل الوحي عليه ووجوِب طاعته على كافّة اخلَلق فيما أحبوا أو كِرهوا فقيل هو عام خمصوص 
 ليس عندك ِمن اهللا تعاىل فيه عهد وذلك يف أمر احلرب وحنِوه من أمور الدنيا ِلتستظِهر بـرأيهم فيمـا            واملعىن وشاِورهم فيما  

وقيل أَمر اُهللا نبيه جلّ جاللُه وصلّى اهللا عليه وسلم مبشاورم تطييبا لقلوم فإن ذلك أَعطَف هلم عليه وأَذهب ، تشاِورهم فيه
وقال احلسن رضي اهللا عنه قد علم اهللا تعاىل أنّ . نوا إذا مل يشاِوروا يف األمور شق ذلك عليهمألضغام فإن سادات العرب كا

ما به إىل مشاورم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده ِمن أمته وقيل إمنا أمر مبشاورم ليعلم مقادير عقوهلم وأفهامهم ال 
  )مدارك.( داللةُ جواز االجتهاد وبيانُ أنّ القياس حجةإخل﴾... رهمويف قوله ﴿وشاو، )جمل. (ِليستفيد منهم

أشار به إىل أن التوكُّل لـيس هـو إمهـال التـدبري بالكلّيــّة وإال لَكـان األمـر باملـشاورة منافيـا لألمـر                ] بعد املشاورة  [:قوله  )٦(
  )كرخي. (اىل واالعتماِد عليه بالقلببالتوكُّل بل مع مراعاة األسباب الظاهرة مع تفويض األمر إىل اهللا تع

أشار به إىل أن النصر هنا مبعىن العون ال مبعىن املنع وال مبعىن االنتقام فإنـه قـد جـاء مبعنامهـا       ] يِعنكُم على عدوكم   [:قوله  )٧(
أي ] القمـر [ني مغلُوب فانتـِصر﴾  فدعا ربه أَ ﴿وقال تعاىل   ، أي فمن يمنعين عذابه   ] هود[ ﴾فمن ينصرِني من اهللا   ﴿قال تعاىل   

  )كرخي. (فانتِقم منهم بتعجيل العذاب

 ١٢. أي يوم أحد:

 ١٢. أي ليقتدى بك:
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ِفمن ذا الذي ين كم من  عده كيوم أحد ﴿ َ َْ ْ َْ   ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ر لكم أي،)١( بعد خذالنه﴾ أي َٖ  َو ع َ  اهللاِ  ﴿)٢(ص ال نا ِفل تو ل ﴿)٣(﴾ ال غريهَ  َ َ َ ْ َ ﴾
َالمؤمنون ليثق ﴿ ْ ُ ِ ْ ُ زلت.﴾)۱۶۰(ْ راء قدت قطيفةُ ملا ف)٤(ن و  ُ ض الناسمح وم أحد فقال  بع  ي أخذها: ي َو ما  ان ﴿لنبلعل ا ََ ﴾ ما َ
ُ لن   ان  غل ﴿)٥(ينبغي  ْ َ ٍّ ِ َ وا به ذلـكِ ون يف الغنيمة فال  تظن﴾   ول أ،)٦(خي راءة بالبنـاء  للمفعـويف  ول يقـ  )٧(لغلـينـسب إىل ا
ِمن  غلل يات بما غل يوم القيمةَو﴿ َ َٰ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ُْ ْ َْ ع﴾ حامال له   عنقه ﴿  ٍثم  تو    ل  ْفس   َ  ُ  َ ُ زاء ﴿)٨(﴾ُ ْما كسبت ج الغال وغريه  َ َ َ َو  ﴾ عملت ﴿ 

َ ُم اليظَلمون ْ ُ ْ ُ َ َافمن اتبَع رِضوان اهللاِ  ﴿. ﴾ شيئا)۱۶۱(ْ َ ْ َ  ِ َ َ َكمـن بـا غـل ﴿﴾فأطاع ولم يَ  َ عَءَ َ ـسخط مـن اهللاِ  ﴿جـ﴾ ر  ٍ َ َ  )٩(﴾ ملعـصيتهِ
وله ﴿ ُو ماو   ج نم و بئس المص ْ  غلو ِ َ ْ َ ْ ِ َ َُ َ َ ُ ٰ ْ َ)۱۶۲(﴾)١٠( .............................................................  

                                                
نبه به على أنّ اهلاء تعود على اهللا تعاىل كما هو األظهر ويكون ذلـك علـى حـذف مـضاف أي ِمـن بعـد        ] أي بعد ِخذْالِنه   [:قوله  )١(

  )كرخي]. (املائدة[اعِدلُوا هو اَقرب للتقوى﴾ ﴿ وهو نظري والوجه الثاين أن تعود على اِخلذالن املفهوم من الفعل، ِخذالِنه
أشار به إىل أنّ قوله ﴿فمن ذا الذي﴾ متضمن للنفي جوابا للـشرط الثـاين وفيـه لطـف بـاملؤمنني           ] أي ال ناصر لكم    [:قوله  )٢(

ل أتـى بـه يف صـورة االسـتفهام وإن كـان      حيث صرح هلم بعدم الغلَبة يف األول ومل يصرح هلم بأنه ال ناصر هلم يف الثاين بـ        
  )كرخي. (معناه نفيا ليكون أَبلغ كما ال يخفى

 ]علمية. [أشار به إىل أنّ التقدمي لالختصاص فال يرد أن حق املعمول التأخري عن العامل] الغِريه[: قوله  )٣(
 ]لميةع. [أشار به إىل سبب الرتول لآلية اآلتية على ما هو عادته] ونزلت[: قوله  )٤(
 ]علمية. [ال نفي اإلمكان الذايت، أشار به إىل أن املراد نفي اجلواز والصحة] ما ينبِغي [:قوله  )٥(
أفاد به أنّ املراد نفي الغلـول عنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ألن املعـىن ال جيتمـع الغلـول والنبـوة          ] فال تظُـنوا به ذلك   [:قوله  )٦(

  )كرخي. (لى اهللا عليه وسلم وحترمي الغلول فال جيوز أن يتوهم فيه ذلك ألبتةلتنافيهما بسبب ِعصمة النيب ص
بالبنـاء للفاعـل ال يقـدر فيهـا     ¼ يغـلّ ½كقوهلم أَكذَبته أي نسبته إىل الكَِذب والظاهر أن قراءة   ] أي ينسب إىل الغلول    [:قوله  )٧(

هـو  ½ اهللا عليه وسـلم مـن غـري نظـر إىل تعلُّـق مبفعـول كقولـك        مفعول حمذوف ألن الغرض نفي هذه الصفة عن النيب صلى   
  )كرخي. (تريد إثبات هاتني الصفتني¼ يعطي ويمنع

هذه اجلملة معطوفة على اجلملة الشرطية وفيها إعالم بأن الغالّ وغريه ِمـن مجيـع الكاسـبني ال       ] مث توىف كل نفس    [:قوله  )٨(
  )مسني. (ذا العموم أيضا فكأنه ذُكر مرتنيبد وأَن يجازوا فيندِرج الغالّ حتت ه

أشار به إىل ِذكر املسبب وإرادة السبب فال يرد أنه ال يقِدر أَحد علـى أن يـأيت ِبـسخِط اهللا لكونـه              ] ِلمعِصيِته[: قوله  )٩(
 ]علمية. [فعلَ اهللا تعاىل

  )أبو السعود. (يه الرجوع على خالف احلالة األوىل خبالف الثاينالفرق بينه وبني املرِجع أن األول يعتبر ف] وبئس املصري [:قوله  )١٠(

 ك١٢. أي الرداء:

 صاوي١٢. الغلول:
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ي ع  ر ها ٌ ُم درجت ﴿.)٢(ال؟ )١(جمل ٰ َْ َعِند اهللاِ ﴿)٣( أصحاب درجات﴾ أيَ واب  ﴾ أيْ وانه ا ع ر ن ا لثـوا املنازل  ضـ فلم تبخمتلف
ن باء بس َو اهللاُ  ص ْ  بما  عملونخطه العقاب ﴿ملو ْ ُ َ َْ َ ِ َ ِ َلقد من  اهللاُ﴿.﴾ فيجازيهم به)۱۶۳(َ ْ َ ْع َ  المؤمن ْ  اذْ  عث في م رسوًال من )٤(َ ْ ْ َْ ُِ َ َِ َِ َُ ِ ِ ْ ْ َ

ْا فس م ِ ِ َُ ربيا ْ وا عنه)٥(ع ﴾ أي  وا به)٦(ليفهممثلهم  ر ف و َيتلوا عَل  كا وال عجميا ﴿ َال مل،يش ْ ُ ْ ْي م َ ٖ يت ِْ ِ رآن ﴿ٰ ْو يـزكي ملق﴾ ا ِْ  َ ُ َ ﴾
وب ﴿ ن الذ نرهم  م َو  ُعلم م ا ِكتبيطه َٰ ْ ُ ُ ُ رآن ﴿ َ َو الحكمةلق﴾ ا َْ ْ ِ ْو ان﴾ السنة ﴿َ ِ ُ انوا من قبل إم ﴿﴾ خمففة أيَ ْ َْ ِ َْ  قبل ﴾ أيُ

ِل   ضلل مب ْ بعثه ﴿  ٍ ٰ َ ْ ِ َاو لما اصابتكم مص بٌة ﴿.)٧(﴾ بني)۱۶۴(ٍ َ ْ ِ  ْ ُ ْ َ  ََ َ َۤ َقد اص تم مثَلي ابقتل سبعني منكم ﴿﴾ بأحد َ ْ ْْ  ُ ْ َ َ ْ  ۙ﴾ ببدر بقتل َ
ر سبعني منهم ْقلتم ﴿ )٨(سسبعني وأ ُ ْ ن لناَ ا  ﴾ متعجبني ﴿ُ ن أ ي﴾    .............................................م

                                                
 ]علمية) [صاوي.(أشار به إىل أن املخصوص بالذم حمذوف] هي[: قوله  )١(
 ]علمية. [أشار به إىل أن االستفهام هنا للنفي فاملراد إنكار اسِتوائهم] ال[: قوله  )٢(
اإلخبـار بالـدرجات ِلمـا بينـهم مـن التفـاوت يف الثـواب والِعقـاب إطالقـا          أَولَه بذلك ليـصح  ] أي أصحاب درجات   [:قوله  )٣(

، أو جعلُهم نفس الدرجات مبالغةٌ يف التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ حبـذف األداة    ، للملزوم على الالزم على سبيل االستعارة     
ن ذكرهم إشارة إىل أم ال يـستِحقّون الـذكر   واملراد أن الطاِئِعني هلم درجات والعصاة هلم دركات فاكتفى بذكر األول ع         

: ت مما عملوا﴾ وإن افترقنا عند املقابلـة يف قـوهلم  أو إن الدرجات تستعمل يف الفريقني قال تعاىل ﴿ولكلّ درجٰ         ، ِلحقارم
   )كرخي. (¼املؤمنون يف درجات والكفّار يف درجات½

عظيمه صلى اهللا عليه وسلم فرتَّهه أوال عـن الغلـول مث بـين أنّ وجـوده بينـهم نعمـة        هذا ترق يف ت   ] إخل...لقد من اهللا  [: قوله  )٤(
ويف احلقيقة هو نعمة على الكفّار أيضا وإمنا خص املؤمنني ألم هم املنتفعـون ـا وتـدوم علـيهم             .عظيمة أَنعم ا عليهم   

ام ورزقوا بـه إال أن عاقبتـهم اخلُلـود يف دار البـوار ويتبـرأ منـهم       وأما الكفّار وإن أَِمنوا به من اخلَسِف واملَسِخ وكل بالء ع      
ى اهللا عليه وسلم إحـسان إىل كـل العـالَمني وذلـك ألن وجـه        واعلَم أن بعثة الرسول صل    . هلم يف النجاة من العذاب     واليشفَع

ِصـلهم إىل ثـواب اهللا تعـاىل وهـذا عـام يف حـق       اإلحسان يف بعثته كونه داعيا هلم إىل ما يخلِّـصهم مـن ِعقـاب اهللا تعـاىل ويو     
إال أنه ملّا مل ينتفـع ـذا اإلنعـام إال    ] السبا[ك إال كافّةً للناس﴾ العالَمني ألنه مبعوث إىل كل العالَمني كما قال ﴿وما ارسلنٰ 

  )كبري، صاوي.(أهلُ اإلسالم خصوا بالذكر
  ]علمية. [ن نسبهم ألنه ليس من نسب الكلّاملراد أنه ِمن ِجنسهم ال ِم] عرِبيا[: قوله  )٥(
وهذا بيـان لوجـه   ، أي ليفهوا كالمه بسهولة ويكونوا واِقفني على حاله يف الصدق واألمانة مفتِخرين به ] ليفهموا عنه  [:قوله  )٦(

  )أبو السعود، كرخي. (اِملنة عليهم
  ]علمية. [أشار به إىل أن املتعدي مبعىن الالزم] بيـن[: قوله  )٧(
واملقصود مـن ذلـك   ، أشار إىل أن الفخر باملأسور أعظم من املقتول لداللته على ِعظَِم الشجاعة        ] أَسِر سبعني منهم  [: قوله  )٨(
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ول اهللا فينا)١( ﴾ؕ اَذٰ  ﴿ ون ور ن  س اخلذالن و مسلم ْقل ﴿.)٢( واجلملة األخرية حمل االستفهام اإلنكاري،حن ﴾ هلم ُ
ِ ُو من عِند ا فس﴿ َُ ْ ِ ْ ْ ِ ْكمَ زُ ر ركتم ا ك﴾ ألنكم  مل ٌان اهللاَ ع    ل   ء قدير فخذلتم ﴿)٣(ت ْ ِ  َ ٍ ْ َ  ُ ٰ َ ر ومنعه وقد جازاكم )۱۶۵(ِ لنص﴾ ومنه ا

ـــ﴿.خبالفكـــم  ـــوم التق ـــابكم ي َو مـــا اص َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ۤ ِى الجمعـــنـَ ٰ ْ َ ِفبـــاذْن اهللاِ﴾ بأحـــد ﴿ْ ِ ِ ـــهَ ـــيعَلم ﴿)٤(﴾ بإرادت َو ل َْ ِ ور  اهللا﴾َ ـــم  ـــ عل ظه
َالمؤمن ْ ﴿ ِ ِ ْ ُ َو ليعَلم الذ نافقوا و ﴿.)٦(ّ  حقا)٥(﴾)۱۶۶(ْ َْ ُ َ َ ْيَن ِ  َ َْ نِ ْقيل ل م ﴿)٧(ي﴾ الذ ُْ ََ ن أيب ِ ن القتال وهم عبد اهللا  وا  ر بـ﴾ ملا ا ع ف نص

ِ عالوا قاتلوا    س يل اهللاِوأصحابه ﴿ ْ ِ َ َْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ْاو ادفعوا﴾ أعداءه ﴿َ ُ َ ْ ِ وادكمَ وم بتكثري  س﴾ عنا ا وا ﴿)٨(لق ْقالوتل إن لم تقا ُ ُا لو  عَلمَ ْ َ ْ َ ﴾
َقتاًال  ﴿ )٩(حنسن ْالتبعنكمِ ُْ ٰ َ ِ ُم للك ﴿: ﴾ قال تعاىل تكذيبا هلم   ْ ُ ْ ِ ٍيوم ذ ْ ِٕ َ ِا ب من م لاليمان َْ َ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ رواَ ن خـذالم )١٠(ظهـ﴾ مبا أ مـ 

                                                
 ]علمية) [صاوي. (التسِليةُ للمؤمنني

سـتفهام هنـا مل يقـع عـن     ألن اال¼ مـىت ½وال ¼ أيـن ½فيه إشارة إىل أن هذا سؤال عن احلال ال مبعـىن       ] من أين لنا هذا    [:قوله  )١(
سـؤال  ¼ مـن أيـن  ½سؤال عن املكان الذي حلَّ فيه الـشيُء و   ¼ أين½أنّ  ¼ من أين ½و¼ أين½والفرق بني   ، املكان وال عن الزمان   

  )كرخي. (عن املكان الذي برز منه الشيء
والتعجـب إمنـا يكـون    ، اِخلـذالن أي ال ينبغي منكم هذا التعجب ألنكم تعلمون سـبب        ] حمل االستفهام اإلنكاري   [:قوله  )٢(

  )جمل. (فيما خِفي سببه وإذا ظهر السبب بطل العجب
فيه إشارة إىل أن هذا ِمن عنِدهم باعتبار أم تسببـُوا فيه وإال فهو مـن اهللا عزوجـلّ يف     ] إخل... ألنكم تركتم املَركَز   [:قوله  )٣(

  )كرخي. (احلقيقة
 ]علمية. [ر ذا ألنّ حقيقة اإلذن وهو األمر والرضا منتفية هناإمنا فس] بإرادته[: قوله  )٤(
  )جمل. (¼علم ظهور½أي ليظِهر للناس ويميز هلم املؤمن ِمن غريه وهذا هو املراد بقول املفسر ] وليعلم املؤمنني [:قوله  )٥(
 ]علمية. [تعدى إىل مفعول واحد¼ يظِهر½ا ضمن معىن هاهنا ملّ¼ يعلَم ½وهذا ألنّ.أشار به إىل أن التمييز حمذوف] حقا[: قوله  )٦(
 ]علمية. [داخل حتت صلة¼ نافَقُوا½فيه إشارة إىل أن قوله ﴿وقيل هلم﴾ عطف على ] الذين [:قوله  )٧(
: حويف اِملـصبا ) جمـل . (واملفعول حمذوف أي بتكثريه إيانا أو اجلَيش ، أي عددكم وأشخاصكم  ] بتكثري سواِدكم  [:قوله  )٨(

  .والسواد العدد األكثر وسواد املسلمني مجاعتهم، وكل شخص من إنسان وغِريه يسمى سوادا
أشـار ـذا إىل أنّ املـراد مـن العلـم       وقـد يقـال  ، إمنا فسر به ألن العلم يتعلَّق باملعقوالت والقتال ليس منها    ]نحِسن[: قوله  )٩(

م يناً بقرينة أسههاهنا العلم بالشيء حِسنونحعلمية. [علمون القتال وال ي[ 
أي بسبب ما أَظْهروا أي إنّ إظهارهم ما ذُكر هو السبب يف كون قُرم للكفر يف هـذا اليـوم أشـد مـن          ] مبا أظهروا  [:قوله  )١٠(

  )جمل. (قُرم لإلميان

 ١٢. أي بالعني:
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ر ن حيث الظا رب إىل اإلميان  وا قبل أ هللمؤمنني وكا م ق َ قولون باْفوا  م ما ل ﴿)١(ن ِ ْ ِ ْ َْ َ ِ َ ُ ُ ِيس فَ َ ْي قلوب مـْ ِ ِْ ُ ُ وا قتاال لم ل﴾ وْ علم و
َو اُهللا اعَلم بما يكتمونيتبعوكم ﴿ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ُْ َ ن النفاق)۱۶۷(َ ْيَنالذ ﴿.م﴾  ِ ن قبلهَ  ن الذ ي﴾ بدل  ْقالوا الخوان م أو نعت ﴿)٢(م ِ ِْ َِ ْ ِ ُ ن َ ي﴾ يف الـد

ْقعدوا ﴿)٣(﴾ قدَو﴿ ُ ن اجلهاد ﴿ََ ْلوع﴾  َطاعوناَ اَ ْ ُ واننا )٤(﴾ أي شهداء أحدَ ود ﴿،خأو إ ْما قتلواقـللقع يف ا َُ ُْ ُ ْفـادرءوا ﴾ هلـم ﴿ِ ُ َ ْ َ ﴾
وا ﴿ ْعن ا فسكم الموت انفعاد َِ َ ْ َ ْ ُُ ُ ِ َْ َكنتم صدق ْ  ْ ِ ِ ُٰ ْ ْ ي منه)۱۶۸(ُ ود  ينج﴾ يف أن ا زل يف الـشهداء.لقع َو ال تحـس   الـذ  ﴿: )٥(نـ و ْينَ ِ َ  َ ْ َ َ

ْقتلوا ُ ِ ِ   س يل اهللاِ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ُ ْ ِ َ ْ ْامواتا  بل ﴾ أي ألجل دينه ﴿ِ َ ً َ ْ َاحيا﴿ )٦(﴾ همَ ْ ْعِند رب م)٧(ٌءَ ِ  َ َ  يف )٨(﴾ أرواحهـمْ
ــث شــاءت كمــا ورد يف احلــديث رح يف اجلنــة حي ر  ور  تــسواصــل  خــض طيــ ــون  ﴿)٩(ح َيرزق ْ ُ َ ْ ن مثــار اجلنــة )۱۶۹(ُ ون  مــ﴾ يــأ كل

                                                
وا ما ينافيه فكانوا للكفر أقرب وهذا الظـرف متعلِّـق   أي لعدم ما ينافيه وأما يف هذا اليوم فقد أَظهر  ] من حيثُ الظاهر   [:قوله  )١(

  )جمل. (¼أَقرب إىل اإلميان½بقوله 
  )جمل. (أي يف شأم¼ إلخوام½أي للذين نافَقُوا وقوله ¼ أو نعت½أي قوله ﴿الذين نافَقُوا﴾ وقوله ] قبله¼ الذين½بدل من  [:قوله  )٢(
  ]علمية. [¼قد½ألن املاضي وقع حاال فال بد من ¼ قد½و قدر ، ¼قالوا½ من ضمري أشار به إىل أن اجلملة حال] قد: [قوله  )٣(
إما لشهداء أُحٍد على اإلطالق أو خلصوص من مات ِمن املنافقني فإم ¼ أطاعوا½أي أنّ الضمري يف ] أي شهداُء أُحد [:قوله  )٤(

  )جمل. (¼أطاعونا½متعلِّق بـ ¼ يف القعود½تلوا يف أُحد وقوله أي ِمن املنافقني الذين قُ¼ أو إخواننا½مات منهم مجلة فقوله 
 وأما شـهداء بـدر فرتلـت فـيهم آيـة البقـرة ﴿وال      ، قيل شهداء بدر وقيل شهداء أُحد وهو الراجح] ءونزل يف الشهدا   [:قوله  )٥(

جدوا ِطيب مأْكَِلهم ومـشرِبهم قـالوا مـن    وسبب نزول هذه اآلية أنهم ملّا و   . ﴾اآلية... مواتتقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا ا      
        نبحسنا أَحياٌء يف اجلنة فقال اهللا عزوجل أنا أُبلّغهم عنكم فأنزل ﴿وال تنا أنبلِّغُ عنا إخوانمـوم  . إخل﴾... يواعلم أنّ الِعربة بع

  )خازن، جمل، صاوي. (ة اهللا تعاىلاللفظ ال ِبخصوص السبب فهذا الوعد احلَسن لكلّ من قُتل يف سبيل اهللا إلعالِء كلم
¼ التحـسبنهم أحيـاءً  ½ألن املعىن يختلّ حينئـذ إذ يـصري التقـدير    ¼ أمواتا½ليست عاطفة على ¼ بل½أشار به إىل أن     ] هم[: قوله  )٦(

 ]علمية. [والغرض اإلعالم حبيام ترغيبا يف اِجلهاد
 )صاوي. (لدنيا بل هي أعلى وأجلّ منها ألم يسرحون حيث شاءت أرواحهموهذه احلياة ليست كحياة ا] أحياء بل هم[: قوله  )٧(
فهي أي الطيور لألرواح كاهلوادج للجالس فيها وهذا قد استدل بـه مـن قـال    ] إخل... وأرواحهم يف حواِصِل طُيـُور   [:قوله  )٨(

ه ﴿عند ربهم يرزقُون﴾ حيثُ أَخرب اُهللا تعاىل أنهم إن احلياة للروح فقط وقيل إن احلياة للروح واجلَسد معا واستدلّ له بقول          
وعلى األول وجه امتيـازهم عـن غريهـم أنّ أرواحهـم تـدخل اجلنـة ِمـن وقـت خروجهـا ِمـن               . يرزقُون ويأكُلون ويتـنعمون  

  )جمل، خازن. (لى الثاين ظاهرواالمتياز ع. أجسادهم وأما أرواح بقية املؤمن فال تدخل إال مع أجسادها يوم القيامة
واملعىن أنّ أرواحهم تحلُّ يف أبداا وتـتـنعم يف اجلنة أو أن أرواحهم تمثَّلُ طُيورا أو املراد أا تكِسب ]كما ورد يف احلديث [:قوله  )٩(

ي اهللا عنـهما أنـه عليـه الـصالة والـسالم قـال       روي عن ابن عباس رضـ : ونص احلديث. زيادةَ كماٍل وهذا يالئم القَناديلَ املذكورة   
Å 
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َ ح ْ ﴿ ِ ِ ون ﴿َ رز ن ضمري  ق﴾ حال  ي ِبما  ت  م اهللاُ من فضلم ْ َ ْٰ ِ ُ ُ ۤ َ َ س بِ ون ﴿)٢(﴾ هـمَ و)١( ٖ ِ ْْ ُ ْ َ ون ﴿َ ر حـ﴾  ْبالـذ لـم  يف َ يَنْ ِ  ِ
ْيلحقوا ب م من خلف م ْ ِْ ِ ِْ ْ َْ  ِ ُ َ ن)٣(﴾َ وام املؤمنني ويبدل  ن إ م  خ ن ﴿)٤(م ْال خوف عَلي م ﴿)٥(﴾ ن أي بأنَا ي الذ ِْ َْ ٌ َ ن لم   ي﴾ أي الذ

َو ال  ُم يحزنون يلحقوا بهم ﴿ ْ ُ َ َْ ْ َ رة)۱۷۰(َ ىن ،خ﴾  يف اآل رحهم ﴿ملعا ون بأمنهم و ر ف  ح ٍ س بِ ون بنعمةيف َ ْ ِْ ِ َ ْْ ُ َ وابَ َمن   ﴿)٦(ث﴾   
ٍاهللاِ و فضل ْ َ َ و ان ﴾ زيادة عليه ﴿َ ر استئنافا  ح عطفا   نعمة وا لكس﴾ با ع ِضيع اجر المؤمن ْ  ﴿)٧(لفت َاَهللا ال  ُ ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ رهم )۱۷۱(َ ج﴾ بل يأ

ْيَنالذ ﴿. ِ ْاستجابوا﴾ مبتدأ ﴿َ  ُ َ سولَْ ِ   والر  ْ ُ روج للقتالَ ود )٨(خل﴾ دعاءه با و سـفيان وأصـحابه ا لعـ ملا أراد أ ع وبـ مـواعـدوا  ت

                                                
  )خطيب، جمل. (¼أرواح الشهداء يف أجواف طُيوٍر خضٍر تِرد أار اجلنة وتأكُل ِمن ِثمارها وتأِوي إىل قَناديلَ معلَّقٍة يف ِظلِّ العرش½

  )كرخي. (ِمن اهللا تعاىل والتمتع بالنعيم املُخلَّد عاجالى وهو شرف الشهادة والفوز باحلياة األبدية والزلْٰف] ِمن فضِله [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼هم أحياٌء½إشارةً إىل أنه مجلة امسية حبذف املبتدأ عطف على مجلة امسية وهي ¼ هم½إنما قدر ] هم [:قوله  )٢(
ان واِجلهـاد فعِلمـوا أـم إذا استـشِهدوا     يعين من إخوام الذين تركُوهم أحياًء يف الدنيا على منهج اإلمي ] من خلفهم  [:قوله  )٣(

  )خازن. (لَِحقُوا ِبهم ونالُوا ِمن الكَرامة ِمثلَهم
بـدلَ  ¼ الـذين مل يلحقـوا ـم   ½وما يف حيِزها يف حملّ جر بدلٌ مـن     ¼ أَن½أشار به إىل أنّ     ] إخل... ¼الذين½ويبدلُ ِمن    [:قوله  )٤(

خـوام ال بـذوام ألن الـذوات ال يستبـشرا واملـراد بيـان دوام انتفـاء اخلـوف           اشتماٍل مبني لكون اسِتبـشاِرهم حبـال إ       
واحلُزن ال بيان انتفاء دوامهما كما يوِهمه كونُ اخلبر يف اجلملة الثانية مضارعا فـإن النفـي وإن دخـل علـى نفـس املـضارع يفيـد            

واحلُزنُ غم يلحق ِمن فَوات نـافع أو حـصول   ، نَ مبا يتوقَّعه من السوء واخلوف غم يلحق اإلنسا   . الدوام واالستمرار ِبحسب املَقام   
  )كرخي. (ضار فمن كانت أعمالُه مشكورة فال يخاف العاقبةَ ومن كان متقلِّبا يف نعمة من اهللا تعاىل وفضل فال يحزن أبدا

 ]علمية. [شري يتعدى إىل املفعول الثاين بالباءألن التب¼ ِبأَنْ¼ ½أَنْ½أشار به إىل أنّ أصل ] بـِأَنْ[: قوله  )٥(
 ]علمية. [فيصح العطف¼ وفضل½بينه بالثواب ليكون مغاِيرا لقوله ] ثواب[: قوله  )٦(
أشار املفسر إىل أنه كالم مبتدأ ليس عطفا على ما سبق ألنه حينئذ يكـون مجلـة ال يـصح عطفُـه               ] والكسِر استئنافا [: قوله  )٧(

 ]علمية[. على املُفرد
وكان هذا الدعاء يف يوم اَألحد التايل ليوم أُحد الذي هو يوم السبت وهذا إشارة إىل غـزوة           ] دعاَءه باخلروج للقتال   [:قوله  )٨(

هذا إشارة إىل غـزوة بـدر الـصغرى الثالثـة وكانـت يف      ¼ إخل... وتواعدوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم    ½حمراِء اَألسد وقوله    
﴾ إخل إشـارة إىل  ...فقوله ﴿الـذين اسـتجابوا هللا والرسـول   ، وأُحد كانت يف شوال ِمن السنة الثالثة، من السنـَة الرابعة شعبان  

﴾إخل إشـارة إىل غـزوة بـدر    ...﴿الذين قال هلـم النـاس  :غزوة محراء األسد وتقدم أنها كانت يف اليوم التايل ليوم أُحٍد وقوله            
وتواعـدوا مـع الـنيب صـلى اهللا     ½كان يف اليوم التايل ليوم أُحد وقوله  ¼ باخلروج للقتال ½فيه ختليط فقوله    الثالثة فكالم املفسر    

  )جمل. (وذلك التواعد كان يف أُحد ِحني شرع أبو سفيانَ يف االنصراف منها¼ عليه وسلم
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وم أحد ﴿ ن  وق بدر العام املقبل  ي   اهللا عليه و سلم  يا م س ص ُمن  عد ما اصاب م ال حلنب ْ َ ْ  ُ َُ َ َ ۤ َ ِ ْ َ ْيَنللذ ﴾ بأحد وخرب املبتدأ ﴿ِ ِ  ِ
ْاحسنوا من م ُ َْ ِ ْ ُ ْا قوا َو ﴿ )١(﴾ بطاعتهَْ َ ٌاجر عظيم﴾ خمالفته ﴿  ٌْ ِ َ ْ و اجلنة)۱۷۲(َ ْيَنالذ ﴿ .ه﴾  ِ ن قبله أو نعتَ  ن الذ ي﴾ بدل  َقال  ﴿)٢(م َ

ُل م الناس ُ ُ يَ ود األ ن  شجع﴾ أي نعيم  مسع َان الناس ﴿)٣(ب ْقد جمعوا َ كم﴾ أبا سفيان وأصحابه ﴿ِ   ُ ْ ُ ََ ْ وكم َ وع ليـستأ صل﴾ ا جلمـ
ْفاخشو ُم﴿ ْ َ ْ وهم َ ْفزاد ُم﴿ت﴾ وال تأ َ َ ولَ ًايمانا ﴿)٤(لق﴾ ذلك ا َ ْ َو قالوا حس نا اهللاُ باهللا ويقينا ﴿ ﴾ تصديقاِ ُ ْ َ ْ ُ َ رهم )٦( كافينا)٥(﴾  م أ
ُو  عم الوكيل﴿ ْ ِْ َ ْ َ ِ و)٧(﴾)۱۷۳(َ ر  وض إليه األ ه ا م وا)٨(ملف وا ي   اهللا عليـه و سـلم  ع ا وا  ر فـ و ف صـ لنب ج ق بـدر وألـ  اهللا وسـ )٩(مخ

رعب يف قلب أيب سفيان وا وكان معهـملا وا قـال اهللا تعـاىل  ت وأصحابه فلم يأ وا ور حبـجتـارات فبـا ْفـا قَلبوا﴿: ع ُ َ ْ َ﴾)١٠( 
ن بدر وا  مر   ......................................................................................  )١١(جع

                                                
 ]علمية. [لزم التكراروإمنا قيد به لئال يشمل التقوى الذي بعده فال ي] ِبطاعته[: قوله  )١(
م وكـانوا   كمـا تقـد  حـداً  هـم الـذين حـضروا أُ   ﴾الذين استجابوا هللا والرسول   ﴿ن  أفيه  ]  قبله أو نعت   ¼الذين½بدل من    [:قوله  )٢(

 والذين وقع هلم هذا القول املذكور مطلق املؤمنني الذين كانوا يف املدينة خصوصا وقد خرج منهم يف هـذه   ،ئة وثالثني استم
ئةا ألف ومخسم  قعةالو  م كما تقد ـ . ¼إخل... مدح الـذين قـال هلـم النـاس    أَ½ تقديره ،ن إعرابه مفعوال لفعل حمذوف     فيتعيلتأم .
)ملج(  

 : أو مـن إطـالق الكـل وإرادة الـبعض كقولـه      الذي أريد به اخلـاص فهو من قبيل العام  ] عيم بن مسعود األشجعي   أي ن  [:قوله  )٣(
 أنه أسلم يوم اخلنـدق وهـو    عن القاريقلون) كرخي. ( سيدنا حممدا وحده صلى اهللا عليه وسلم  ﴾ يعين دون الناس حسم ي ﴿أَ

  )ملج( .واهبمصرح به يف املَ
  ]علمية [.﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ على حد¼ زاد½ أشار بذلك إىل فاعل ]ذلك القول [:قوله  )٤(
ردويـه مـن   أخـرج ابـن م  . هذه الكلمة عنـد الغـم واألمـور العظيمـة     فيه استحباب   ] ﴾وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل    ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[ )اإلكليل. (¼حسبنا اهللا ونعم الوكيل: إذا وقعتم يف األمر العظيم فقولوا½حديث أيب هريرة مرفوعا 
  ]علمية [.أشار بذلك إىل أن املصدر مبعىن الفاعل] كافينا[ :قوله  )٦(
  )خازن. ( هذه اجلملة قاهلا سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم حني ألقي يف النار]حسبنا اهللا ونعم الوكيل [:قوله  )٧(
  ]علمية [.أشار به إىل أن املخصوص باملدح حمذوف] هو[ :قوله  )٨(
ة وىل يف الـسن اُألو ،فوا سوق بدر أي الصغرى وكان ذلك يف السنة الرابعة فهذه من غزوات بدر الثالثـة  أي صاد ] فوافَوا [:قوله  )٩(

  )مجل. ( والغزوة هي اخلروج للقتال وإن مل يقع قتال، لكن مل يقع قتال إال يف الثانية، والثانية يف الثانية،األوىل
  )ملج. (¼إخل...  النيب وخرجوا مع½ :همعطوف على مقدر دل عليه السياق قدره املفسر بقول] فانقلبوا [:قوله  )١٠(
  )ملج. (الصغرى] من بدر [:قوله  )١١(
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ٍبنعمة من اهللاِ و فضل﴿ ْ َ َِ َ  ٍ َ ْ حِ ُْ لم يمسس م سو ﴿)١(ب﴾ بسالمة ور ْ ُْ َ َْ رح ﴿ ٌء   ن قتل أو  ج﴾  َو اتبعوا رِضوان اهللاِم َ ْ ْ ُ َ ﴾ بطاعته وطاعة   
روج ﴿ وله يف ا خلــر ــضل عظــيمســ ٍو اهللاُ ذو ف ْ ِ ََ ٍ ْ ْ ُ ــا ذ كــم ﴿)٢(عــ﴾   أهــل طاعتــه)۱۷۴(َ ُانم ُ ِ ٰ َ ن النــاس اخل  لكــم إ)٣( القائــل﴾ أيِ 

ُالشيطن﴿ ٰ ْ ُيخو ف)٤(  َ ٗاولياءه﴿)٥(﴾ كم ُ َ ٓ َ ِ ْ ِفَال تخافو ُم و خافونالكفار ﴿  )٦(﴾َ ْ ُْ َُ َ ْ َ َ ري ﴿َ رك أ م﴾ يف  َان كنتم مؤمن ْ ت ِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ)۱۷۵(﴾)٧( 
ُو ال ي ﴿)٨(حقا َ ِحزَ َنكْ زايْ زاي وبفتحها وضم ا ر ا ل﴾ بضم الياء و ل زنه)٩(كس ن  ح  زنه ﴿)١٠(م ِالذح لغة يف أ ِ ُسارِعون ف)١١(ْيَن  َ ْ ُ ي ـَ

ِا ك  ْ ُ ريعاْ ون فيـه  سـ﴾  ون أيبنـص )١٢(يقع رهم ﴿فقرته وهـم أهـل مكـة أو املنـا ُ ان ـم لـن  ـ وا اهللاَ لكفـ ال ـتم   ْ َْ ُ  ِ

                                                
  )مجل. ( ونشر مرتبفلَ] بسالمة وربح [:قوله  )١(
  ]علمية [. الطاعة به أهلُم نفسه ما فازرححيث إمنا قيد به حتسريا للمتخلف وختطية لرأيه ] على أهل طاعته[ :قوله  )٢(
  )ملج. (¼ذا½ـ تفسري ل] أي القائل [:قوله  )٣(
 واملـيم عالمـة   ، والكاف حرف خطـاب ، والالم للبعد، اسم إشارة مبتدأ¼ذا½ و، أداة حصر¼إمنا½] نـٰإمنا ذلكم الشيط  [:قوله  )٤(

  )ملج. (ره خب¼الشيطان½ و،اجلمع
  ]علمية [.مفعول ثان¼ أولياء½و، الكاف املقدرة مفعول أول، ب مفعولنينِصي¼ خيوف ½أشار بذلك إىل أنّ] مكُ[ :قوله  )٥(
 واملفعول األول حمذوف كمـا قـدره   ، أبو سفيان وأصحابه ¼هئأوليا½ـ أو حال واملراد ب    ،بيطهثنة لت مجلة مستأنفة مبي  ] خيوف أولياءه [  )٦(

  )منيمل، سج. (ه﴾َءخيوفكم أوليا﴿ كذلك أي  ابن عباس وابن مسعود عليهم الرضوان هذه اآليةَ قراءةُيردي هذا التققو وي،املفسر
 األمـن مـن شـر الـشيطان     عي ويـستد ،أي فإن اإلميان يقتضي إيثار خوف اهللا تعاىل على خوف غـريه     ] إن كنتم مؤمنني  [ :قوله  )٧(

  )أبو السعود. (وأوليائه
  ]علمية [.تردد فيه أشار به إىل أن اإلميان الظاهر ثابت ال] حقا[ :قوله  )٨(
نـه  زوقـال قـوم اليقـال ح   ، فقال قوم حـزن وأحـزن مبعـىن   ، ¼حزنأَ½ و¼حزن½أشار به إىل أم اختلفوا يف ] وضم الزاي [ :قوله  )٩(

  ]علمية [.نهحززنه ياللغة اجليدة ح: فأشار املفسر إىل ترجيح القول األول لقول األزهري
  )كرخي. (ما متواترتنيان لثبوتما لغتان فاشيأ وهذا راجع للثانية واحلق ¼نهفتأَ½ مبعىن ¼نهتفَ½ـ  كزنه األمرأي ح] نهزن حِم[ :قوله  )١٠(
تهم يف الكفـر وتعرضـهم    الغرض من هذا تسليته صلى اهللا عليه وسلم وتصبريه على تعن         ]إخل... حزنك الذين وال ي  [:قوله  )١١(

  )مجل. (له باألذى
 يف قولـه  ¼إىل½ى  عل¼يف½ وإيثار كلمة ¼يف½ ـيت ب أشار به إىل أن املسارعة تضمنت معىن الوقوع فعد        ] يقعون فيه سريعا   [:قوله  )١٢(

لإلشعار باستقرارهم يف الكفر ودوام مالبستهم له يف مبدأ املسارعة ومنتهاها كما يف قوله تعـاىل        ﴾الذين يسارعون يف الكفر   ﴿
 يف قولـه تعـاىل   ¼إىل½ كلمـة  ر فإن ذلك مشعر مبالبستهم للخريات وتقلبهم يف فنوا وأما إيثا      ﴾أولئك يسارعون يف اخلريات   ﴿
  )كرخي. ( فألن املغفرة واجلنة منتهى املسارعة وغايتها﴾إخل... مغفرة من ربكموسارعوا إىل ﴿
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ًٔشيريا ْ رون أنفسهم  ﴿َ َيريد اهللاُ اال يجعليض﴾ بفعلهم وإمنا  ََ ْ  َ ُ ْ ِ َ ل م حظا ُ ُْ ِ   اال ة ﴾ نصيبا ﴿َ َِ ٰ ْ اجلنة فلذلك خذهلم اهللا  ﴾ أيِ
ٌو ل م عذاب عظيم﴿ ْ ِْ َ ٌَ َ ُ َ ُان الذ اش  وا﴾يف النـار ﴿)۱۷۶(َ َ َ ْ ْيَن ِ ِا ك  بااليمان ِ   َ ْ ِ ْْ ِ َ ْ ُ لـن  ـ وا اهللاَ  ﴿)١( أخـذوه بدلـه﴾ أيُ  ْ رهم َ  بكفـ﴾ 
ًٔشيريا﴿ ْ ٌ و ل م عذاب اليمَ ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ َ و ال يحس    ﴿)٣( مؤلم)٢(﴾)۱۷۷(َ َ َْ َ ِالذ ك وا انما نمل ء والتاء ﴿﴾ بالياَ ْ ُ َ َين   ُ َ ََ ْ ِ ْل ـم ﴿)٤(﴾ أي إمالءناْيـ  ُ َ ﴾

ْخ ْ  ال فس مبتطويل األعمار وتأخريهم ﴿ ٌِ ِ ُ ْ َ وهلا)٥(﴾َ  ولني)٦(معم وأن و راءة التحتانية ومسد )٧(ملفع سدت مسد ا ق يف 
رى ﴿ ْانما نم  خالثاين يف األ ِ ْ ُ َ ُْ ل م ليزدادوا  ﴾ منهل ﴿ِ  َ ُْ َ ِ ًاثماَ ْ يِ رة املعا ص﴾  ٌو ل م عذاب م  ْ ﴿)٨(بكث ِ  ٌْ َ َ ُ َ َ)۱۷۸(﴾)٩( .............  

                                                
فال يرد أن االشـتراء يتحقـق   ، أشار به إىل أن املراد من االشتراء املبادلة ال حقيقة االشتراء كما هو ظاهر       ] أخذوه بدله [ :قوله  )١(

  ]علمية [.والكفر واإلميان ليسا منها، يف األعيان
 ،مه عنـد كوـا خاسـرة   بتألّوقة راحبة ا جرت العادة بسرور املشتري مبا اشتراه عند كون الصفَ     ملّ] ليمام عذاب   وهل [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (ناسب وصف العذاب باألليم
¼ ؤِلممـ ½وجيـوز كـسر الـالم    : ويف اخلطيـب ،  بفتح الالم إشارة إىل أن الفعيل مبعىن املفعول ِلما فيه من املبالغة        ]مؤلَم [:قوله  )٣(

فال يـرد أن   إىل أن الالزم مبعىن املتعدي  وعلى كال الوجهني إشارةكسميع مبعىن مسِمع وعليه فنسبة األليم إىل العذاب حقيقة        
  ]علمية[ . فيهالعذاب ليس بصاحب األمل بل الداخلُ

 لكن طريقة املصحف ¼أن½ن  مصدرية فهي كلمة مستقلة وكان املناسب أن تكتب مفصولة م       ¼ما½ ـأي ف ] أي إمالءنا  [:قوله  )٤(
  )مجل. ( ال يتعني بل يصح أن تكون موصولة)مصدرية هاهنا¼ ما½أي كون  (ها موصولة ا وهذاتكتاب

استدل ابن مسعود ذه اآلية واآلية اآلتية على أن . اآلية] ﴾إخل... وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري﴿ [:قوله  )٥(
وما عند اهللا خري ﴿: مث قرأ¼ ما من نفس بارة وال فاجرة إال واملوت خري هلا½اكم عنه قال أخرج احل. املوت خري لكل أحد

  ]علمية) [اإلكليل. (﴾وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم﴿:  وقرأ﴾لألبرار
 أنـه  بـال مفعـول مـع   ¼ حيـسنب ½عال بقي فا¼ الذين½أشار به إىل دفع ما يرد أن على قراءة الياء ملا كان     ] ومعموهلا¼ أنّ½[: قوله  )٦(

  ]علمية [.يقتضي املفعولني
 ¼الـذين كفـروا  ½ أي واملفعول األول هو  ¼إخل... ومسد الثاين ½ وقوله   ¼الذين كفروا ½أي والفاعل هو    ]  املفعولني سدم: [قوله  )٧(

  )ملج. (والفاعل ضمري املخاطب وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم
  وال ختلو،شاعرة الم اإلرادة أي إرادة زيادة اإلمث وهي جائزة عند األ ¼ليزدادوا½فيه إشارة إىل أن الم      ] اصيبكثرة املع  [:قوله  )٨(

 وعند املعتزلة القائلني بأنه تعاىل ال يريد القبيح الم العاقبة كمـا يف قولـه تعـاىل ﴿فالتقطـه آل فرعـون ليكـون هلـم                .عن حكمة 
  )كرخي. (يهم ال علته إذ هي التبنفهذا عاقبة التقاط] القصص[ عدوا وحزنا﴾

ر وصـف عـذام    والتكبـ زضي التعـز تع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يق     ملا تضمن اإلمالء التمت   ] وهلم عذاب مهني   [:قوله  )٩(
  )أبو السعود. (اق وفا جزاءباإلهانة ليكون جزاءهم

 ١٢.أي مع معموهلا?

 ١٢.عطف على والحيزنك? 

 ١٢.لقوله  والحيسنب?

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

رة ﴿)١(ذو إهانة َما  ان اهللاُ ليذرخ يف اآل َ ََ َ ِ َالمؤمن ْ  ع   ما ا رك ﴿ـليت﴾ َ ۤ َ َٰ َ ِ ِ ْ ُ ِعَلي  ﴿)٢(﴾ أيها الناسْ ْ ص َ ن اختالط ا ملخل﴾  م
َح   يميزبغريه ﴿ َ َْ ِ َخ يثْال﴾ بالتخفيف والتشديد يفصل ﴿  ْ ِ ق ﴿)٣(﴾َ ِمن الطيب ف املنا   َ ن بالتكاليف الشاقة املبينة  ِ م﴾ املؤ

وم أحد ﴿ ِو ما  ان اهللاُ ليطلعكم ع َ  الغيبيلذلك ففعل ذلك  َ ْْ ْْ َ ُ َ ِ ُ ِ َ ََ ز ﴿َ ن غـريه قبـل ا ق  وا املنـا ر لتمييـ﴾  مـ ف ف ٰو  ِكـن  اَهللا  فتع َ
ْيجت   ِ َ ْ ٓمن رسل  من  شا  خيتار ﴿)٤(﴾َ َ  ْ  َْ ٖ ِِ ي   اهللا عليـه وسـلم  ُءُ ع ا عـ﴾ فيطلعه   غيبه كما أ صـ لنبـ  )٥( حـال املنـافقني طلع
ْفاٰمنوا باهللاِ و رسل  و ان تؤمنوا و تتقوا﴿ ْ ُْ ِ ُ ِ ٖ ِ َ َ َ َُ ُْ ُْ ِ ُ ِ ٌفَلكم اجر عظيم﴾ النفاق ﴿َ ٌْ ِْ ََ ْ َ َ و ال يحس   ﴾ ﴿)۱۷۹(ُ َ َْ َ ۤالذ يبخلون بما ﴾ بالياء والتاء ﴿َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ْيَن ِ  
ٖ  م اهللاُ من فضل ٰ ت ِِ ْ َ ْ ُ زكاته﴾أيُ ْخ ْ ا ل م﴾ أي خبلهم ﴿َ ُو﴿ )٧) (٦(ب  ُ  ً ول ثانَ   ..................................مفع﴾ 

                                                
  ]علمية [.اب من قبيل إسناد الفعل إىل سببه ففيه جماز عقلي فافهمفيه إشارة إىل أن إسناد املهني إىل العذ] ذو إهانة[ :قوله  )١(
، ة املخلصني واملنافقني يف عصره عليـه الـصالة والـسالم      لعام ﴾ما أنتم ﴿إشارة إىل أن اخلطاب يف      ] إخل...أيها الناس [ :قوله  )٢(

  ]علمية [. فتأمل،فال يرد أنه ليس يف املؤمنني خبيث حىت مييز
ما يفيده النفي املذكور كأنه قيل ما يترككم على ذلك االخـتالط بـل يقـدر األمـور      غاية لِ ] إخل... ز اخلبيث حىت ميي  [:قوله  )٣(

 واملعىن ما كـان اهللا ليتـرك املخلـصني علـى االخـتالط باملنـافقني بـل يرتـب         ،ويرتب األسباب حىت يعزل املنافق من املؤمن  
 إىل رسـوله صـلى اهللا عليـه    يباطالعكم على ما يف قلوم ولكنه يـوح  حىت خيرج املنافقون من بينهم وما يفعل ذلك          ئاملباد

  )مجل. (وسلم فيخربه بذلك ومبا ظهر منهم األقوال واألفعال
 يـوهم أنـه ال   ﴾وما كان اهللا لـيطلعكم ﴿هذا استدراك على معىن الكالم املتقدم ألنه ملا قال       ] إخل... ولكن اهللا جيتيب   [:قوله  )٤(

يصطفي من رسله من يشاء فيطلعه علـى  ي واملعىن ولكن اهللا جيتيب أ  ، فاستدرك بالرسل  ،لعموم اخلطاب  على غيبه    اًطلع أحد ي 
 ي﴾ يـصطف   و﴿جيـتيب . بـني ضـدين ونقيـضني ويف اخلالفـني خـالف      ع وقد تقدم أـا تقـ      ،د ملا قبله يف املعىن    ضالغيب فهو   

 حيتمل أن تكون على أصـلها وأن تكـون منقلبـة    ﴾جيتيب﴿يف  فالياء ، لغتان¼همابيت املال واملاء وجبوتج½وخيتار يفتعل من    
 وينبغي أن يقدر ما يليـق بـاملعىن والتقـدير مـن يـشاء إطالعـه علـى           ، ومفعول ﴿يشاء﴾ حمذوف   ، النكسار ما قبلها   ¼واو½من  

  )مسني، صاوي، روح البيان، مجل. (الغيب
أو أن يـشاهد أمـرا   ، ة والسالم على الغيب يكون بطريق الـوحي أشار به إىل أن إطالعه عليه الصال] على حال املنافقني [ :قوله  )٥(

  ]علمية [.يدل على أمر يكون من بعد كما نصب له عالمات دالة على مصارع الكفار يوم بدر
  ]ةعلمي[.  إشارة إىل أن املراد بالبخل املوجب للعذاب منع الواجب ال ما قيل إن املكتفي بأداء الواجب خبيل]أي بزكاته [:قوله  )٦(
واختلف يف املراد ـذا البخـل فقـال    . )أي يبخلون بزكاة ما آتاهم اهللا من فضله       (إشارة إىل تقدير مضاف   ] أي بزكاته  [:قوله  )٧(

 ، وذلـك ال يليـق إال بالواجـب   ، أن اآلية دالة على الوعيد الـشديد : واستدلوا بوجوه أحدها، املراد به منع الواجب  العلماءأكثر  
 ¼ مـن البخـل  أ داء أدووأي½ : قـال عليـه الـصالة والـسالم    : وثالثهـا ، ال يذم على تركه والتطوع،ىل ذم البخل ن اهللا تعا  أ :وثانيها

Å     ٢٥٦  

      

 ١٢.من باب التفعيل?

 ١٢.الالم لتأكيد املعىن?
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و)٣( مقدرا)٢( واألول خبلهم)١( والضمري للفصل ص قبل ا وقانية وقبل الضمريومل لفل   ا َ  ل م ع   التحتانية ﴿)٤(ع ْبل  ُو  ُ   َ ْ َ
ٖسيطوقون ما بخلوا ب  ِ ْ ُْ ِ َ َُ َ ُ  َ ن املال ﴿﴾ أيَ زكاته  م  ِيوم القيمةب َ ٰ ِ ْ َ ْ َو  ﴿)٦( كما ورد يف احلديث)٥(﴾ بأن جيعل حية يف عنقه تنهشه َ

ُ  م ْ اث َ ِالسموت و االرض ِ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ رثهما بعد فناء أهلهما ﴿  َو اهللاُ بما  عملون ي﴾  ْ ُ َ َْ َ ِ ٌخب ْ  ﴾ بالتاء والياء ﴿َ ِ  به )٧(﴾ فيجازيكم)۱۸۰( َ
ْلقد﴿ َ ُمَع اُهللا قول الذ قالوا ان اَهللا فق ْ  و نحن اغنياءَس َ ٓ َ ِ ْ ِ ََ ُِ ْ َ َ ٌ  ِ  ُ َ ِ ْينَ  َ زل ْ وه ملـا  ود قـا نـ﴾ وهم ا ل رضـا : ليهـ رض اهللا  ن ذا الـذي  ق﴿ يقـ مـ

رض و كان غنيا ما ا وا  َحسنا﴾ وقا ستق ل ُسنكتبنا ﴿ل ُ ْ َ ر بكتب ﴿َ ْماقالوام﴾ نأ ُ َ وا عليـه ويف َ﴾ يف صـحائف أعمـاهلم ليجـازَ

                                                
 ، وعلى أقاربه الـذين تلزمـه مؤنتـهم   ، منها إنفاقه على نفسه: وإنفاق الواجب على أقسام.وتارك التطوع ال يليق به هذا الوصف  

هم فيجب عليهم إنفاق األموال على من يدفعـه  هم وأموالَد أنفسقِص يدفع عدو ومنها إذا احتاج املسلمون إىل     ،تواومنها الزك 
  )مجل، خطيب. (ق املضطرم ر ما يسدها دفع ومن،عنهم

 واألول منتـف لنـصب مـا    ، ألنه ال خيلو إما أن يكون مبتـدأ أو بـدال أو توكيـدا   ،ته متعينة هنا يوفصل] والضمري للفصل  [:قوله  )١(
 وكـذا  ،﴾هـو ﴿ ال ¼إيـاه ½ا الثاين ألنه كان يلزم أن يوافق ما قبله يف اإلعـراب فكـان ينبغـي أن يقـال      وكذ،بعده وهو ﴿خريا﴾ 

  )مسني. (مقدما تالثالث ِل
 ، فقـط ¼خبـل ½يف تقدير جمموع املضاف واملضاف إليه على الفوقانية مساحمة إذ املقدر عليها لفظ      ] خلهمواألول ب  [:قوله  )٢(

 وأمـا علـى قـراءة التحتانيـة فيقـدر جممـوع املـضاف        ،ر معه ضمري لئال يلزم إضافة الـشيء مـرتني    وال يقد  فيقدر مضافا للذين  
 حكمه بتقدير جمموع املضاف واملضاف إليه على قـراءة  : األول ، ففي كالمه مساحمة من وجهني     ،واملضاف إليه كما ذكر   

 وإال ،اعةصن الفوقانيـة إمنـا هـو بـالنظر للمعـىن ال للـ        فإن تقديره على   ، حكمه عليها أيضا بأن املفعول مقدر      : والثاين .الفوقانية
 لكنه من حيث املعىن يقـدر معـه مـضاف ليـصح     ، مفعول أول¼الذين½ إذ يعرب على هذه القراءة       ،فالصناعة تامة بدون التقدير   

  )مجل (. وأما التقدير على قراءة التحتانية فمحتاج إليه صناعة ومعىن،¼خريا½ وهو قوله ،احلمل باملفعول الثاين
ال حيمـل  ¼ خـريا ½أشار به إىل دفع ما يعترض بأن املفعول الثاين جيب أن حيمل علـى املفعـول األول مـع أن       ] مقدرا[ :قوله  )٣(

  ]علمية [. فتأمل،﴾الذين يبخلون﴿على 
  ]علمية [.ر حقيقة أو حكمابأشار به إىل تقدمي املقدر على الضمري ألن ضمري الفصل اليقع إال بني املبتدأ واخل] قبل الضمري[ :قوله  )٤(
  )مجل( .¼قطع½ته وبابه عس لَةُيه احلَتشه ن:يف املختار] شهنهت[: قوله  )٥(
تـاه  آمـن  ½ :وهو ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ] كما ورد يف احلديث    [:قوله  )٦(

 هِزِل القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ ِب زكاته مثل له يوماهللا ماال فلم يؤدمشِـ يـه يعـين   تمث يقـول ،يهقَد : 
  )ملج( . أخرجه البخاري¼ اآلية﴾وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا﴿ مث تال ،ك أنا كرتكلُمانا أ

  )مجل. ( فيجازيهم:قال وأما على قراءة الياء في،هذا على قراءة التاء] فيجازيكم [:قوله  )٧(

 ١٢.أي البخل? ١٢.أي ضمري الفصل? ١٢.أي هو?

 ١٢.فاملضاف حمذوف?

 ع ك١٢. بيان ملا املوصولة=

 ع

 ۘ 

الزم
ف 

وق
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ول ﴿بءة قرا ُقتَل م ﴿)١(﴾ نكتبَوللمفعالياء مبنيا  ُ ْ عَ ر ف﴾ بالنصب وا َاالن ياء﴿  )٢(ل ٓ َ ِ  َ ْ غيـ)٣(ْ َ ٍّر حـقـِ َ ُو  قـول)٤( ِ ْ ُ َ ون   لن﴾ بـا
رة   لـسان املالئكـة)٥( اهللا والياء أي عـ هلم يف اآل ِذوقـوا عـذاب ال يـق  ﴿)٦(خ ْ ِ َ ْ َ َُ َْ ُ وا فيهـا)۱۸۱(ْ : لقـ﴾ النـار ويقـال هلـم إذا أ

ِذل﴿ ْبما قدمت ايديكم﴾ العـذاب ﴿َكٰ ُ ْ ْ َِ َ ْ  َ َ ن اإلنـسانِ زاول بهـاأ الن )٧(عـ﴾ عـرب بهـا  تـر األفعـال  َو ان اهللاَ لـيس  ﴿)٨(كثـ ْ َ  َ َ
ٍبظالم  َ ِللع يد  ﴿)٩( بذي ظلم﴾ أيِ ْ ِ َ ْ ْيَنالذ﴾ فيعذبهم بغري ذنب ﴿)۱۸۲(  ِ نَ  ْقـا لـوا ﴿)١١( قبلـه)١٠(ي﴾ نعت للـذ ُ ﴾ ملحمـد َ
َع د ال نا  ﴿﴾ قدِ ان اهللاَ﴿ ْ ََ ِ ِ وراة ﴿َ لت ﴾ يف ا ٍاال نؤمن لرسول ۤ ْ ُ َ َِ ِ ْ ُ ُح   يات نا   بان تا ل  النار﴾ نصدقه ﴿َ  َ َ ُ ُ َُ ْ ٍْ  َ ْ ُ ِِ َ ن لك حىت َ م﴾ فال نؤ

                                                
  ]علمية [. الختالفهما امسا وفعال﴾قالوا﴿ ال على قريب وهو ﴾ما﴿فيه إشارة إىل أن القتل معطوف على ] نكتب[ :قوله  )١(
  ]علمية [.بالرفع عطفا على املوصول¼ قتلُهم½أي يقرأ ، أي على قراءة الياء] والرفع[ :قوله  )٢(
 والراضي بشيء ينسب لـه  ،دوا العذاب لرضاهم بصنع آبائهمِعوا عليه ووخِب وو،أي قتل آبائهم األنبياء  ] وقتلهم األنبياء  [:قوله  )٣(

  )مجل. (ويعاقب عليه إن كان شرا
  )مجل. ( الغارة عليهمن وحينئذ فيناسب ش، فكانوا يعتقدون أن قتلهم ال جيوز وال حيل،أي حىت يف اعتقادهم] حق بغري [:قوله  )٤(
، ¼حنـن ½وأما على قراءة النـون فاملناسـب يف تفـسريه أن يقـول أي     ، أشار به إىل تفسري للفاعل على قراءة الياء] أي اهللا [ :هقول  )٥(

  ]علمية [.ويصح أن يكون تفسرياً له على القراءتني نظراً للمعىن
  ]علمية[ .أشار به إىل أن نسبته إىل اهللا تعاىل باعتبار أمره به] على لسان املالئكة[ :قوله  )٦(
 ويـشترط يف هـذا   ،يعين ففي الكالم جماز مرسـل مـن إطـالق اسـم اجلـزء وإرادة الكـل         ] إخل... عرب ا عن اإلنسان    [:قوله  )٧(

، وكـان األحـسن أن يعـرب بـالنفس    ، هلذا اجلزء خصوصية من بني سائر األجزاء يف مدخليـة الفعـل املنـسوب   ااز أن يكون   
  )مجل( .ويقول عرب ا عن النفس

  )مجل( . يف املختار املزاولة احملاورة واملعاجلة وتزاولوا تعاجلوا]تزاول ا [:قوله  )٨(
 وهـو أن الظـالم للمبالغـة املقتـضية      وغرضه ذا دفع سؤال تقريره مشهور  ، من صيغ النسب   ¼ظالم½ ـف]  ظلم يأي بذ  [:قوله  )٩(

وقد جياب بأنه رد اسـم الفاعـل بـدون    .  مبا ذكرللتكثري فهو أخص من ظامل وال يلزم من نفي األخص نفي األعم فأجاب       
  )وغريه، مجل. (حلاظ املبالغة كالطباخ واحلداد والصباغ واحلمال

والمرفـوع بإضـمار   ، ¼أعـين ½ أي ال منـصوب بإضـمار   ¼نعت للذين½فقوله ، أشار به إىل بيان لوجه الفصل] نعت للذين [ :قوله  )١٠(
½معلمية [.ذفكما قيل ألنه حيتاج إىل احل، ¼ه[  

 والتقدير لقد مسع اهللا قـول الـذين   ،ماع مسلط عليه فالس،﴾إخل... الذين قالوا إن اهللا فقري﴿أي قوله   ] نعت للذين قبله   [:قوله  )١١(
  )مجل. (إخل... قالوا إن اهللا عهد إلينا
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رب بـهت و ما  يتقـأتينا به و ن نعـم وغريهـا فـإن قبـل جـاءت نـار بيـضاء)١(ه رقتـه وإال )٢(مـ إىل اهللا  ن الـسماء فأ بقـ  ح  يمـ
ح وحممد قال تعاىلمكانه وعهد إىل رائيل ذلك إال يف ا ملسي بين إ ْقل  ﴿:س وبيخاُ ِقد جاءكم رسل من قبل ﴿)٣(ت﴾ هلم  ْ ْ َْ َ ٌ ُ َُ ُ َ ٓ ْي ـْ

نِت ٰبال    َ ْ زات ﴿ِ ْو بالذي قلتمملعج﴾ با ُ ْ ُ ْ ِ  ِ ن نبينا حممـد   اهللا عليـه و َ ن يف ز وهم واخلطاب  ي  ريا و ز صـ﴾  م مل فقتلتم حي ك ك
رضاهم بـهسلم وإن كان الفعل ألجدادهم َفلم ﴿)٤(ل  ِ َقتلتمو ُم ان كنـتم صـدق ْ  َ ِ ِ ُ ُٰ ْ ْْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ون عنـد )۱۸۳(َ منـ﴾ يف أنكـم تؤ

َفان كذبوكاإلتيان به ﴿ ْ ُ ْ َ ِ ْفقد كذب رسل من قبلك جاءو)٥(َ َ ُُ ُٓ َ َِ ْ ْ  ٌَ َ  ُ ْ نِتاَ ٰ بال    َ ْ زات ﴿ِ ِوالزبرملعج﴾ ا ُ راهيم ﴿)٦(﴾َ  َو  بـ كصحف إ
ِا ِكتب ٰ راءة بإثبـاْ ْالمنيـ  فيهمـا ﴿)٧(ت البـاءق﴾ ويف  ِ ُ ح)٨(﴾)۱۸۴ِ(رـْ وا ضـ ا وراة واإلجنيـل فاصـرب كمـا صـربوا ﴿،ل و ا لتـ  ُ  ـل  هـ
ٍ ْفس َ)٩(................................................................................................  

                                                
 أي مـن بقيـة   ¼وغريهـا ½ ،ذحبـه  أي بعـد  ¼مـن نعـم  ½ وقولـه  ،أي فاملـصدر مبعـىن املفعـول   ] إخل... وهو ما يتقرب به  [:قوله  )١(

  )مجل. ( ومن الصدقات الغري احليوان،احليوانات
  )مجل. ( أي مل تأكله النار أصال¼وإال بقي مكانه½ وقوله ، وهفيفيِوأي ال دخان هلا وهلا د] جاءت نار بيضاء [:قوله  )٢(
فال يرد أنه يكفي يف اجلـواب أن  ، بل للتوبيخ، الكفارفيه إشارة إىل أن األمر ذا القول ليس للجواب عن قول  ] توبيخاً[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.فهو وسائر املعجزات سواء فيه، إنّ أكل النار القربانَ مل يوجب اإلميان إال لكونه معجزة: يقال
  ]علمية [.أشار به إىل أن الرضا بالكفر كفر] لرضاهم به[ :قوله  )٤(
فاصـرب  ½ : واجلواب حمذوف كما قدره املفسر عليه الرمحة بقوله، عليه وسلمشروع يف تسليته صلى اهللا ] فإن كذبوك  [:قوله  )٥(

﴾ دليل وتعليل للمقدر وال يصلح  إخل...  ﴿فقد كذب : وقوله .كان األوىل أن يقدم هذا املقدر جبنب الشرط       و .¼كما صربوا 
  )ملج. ( بالنسبة للشرط بزمن طويل فال يصح تعليقه عليههيِضأن يكون جوابا ملُ

 وأصله من الزبر وهو الزجر ومسي الكتاب الـذي فيـه      ، وكل كتاب فيه حكمة زبور     ،حدها زبور اأي الكتب و  ] والزبر [:قوله  )٦(
زِباحلكمة زبورا ألنه ير أي يخازن. ( ويدعو إىل احلقلر عن الباطزج(  

  ]علمية [.ر فيهما داللة على أما مغائرتان للبيناتويف إعادة اجلا. أشار به إىل اختالف القراءة على طبق عادته] بإثبات الباء[ :قوله  )٧(
  )مجل. ( وعطف مغاير إن أريد ا خصوص الصحف،عطف خاص إن أريد بالزبر مطلق الكتب] والكتاب املنري [:قوله  )٨(
ت  ﴿ذائقـة املـوت﴾ أي ذائقـة مـو    ه و﴿كـل﴾ مبتـدأ خـرب     ،هذا من متام التسلية وهو وعيد ووعـد       ] إخل... كل نفس : [قوله  )٩(

 ، شـرط يف الـذوق وسـائر اإلدراكـات    ة ألن احليـا ، ولو ماتت ملا ذاقت املوت يف حال موـا ، إذ النفس ال متوت  ،أجسادها
 ،وهذا يقتضي أن املراد بـالنفس هنـا الـروح   . معناه حني موت أجسادها] الزمر[﴿اهللا يتوىف األنفس حني موا﴾  : وقوله تعاىل 

 وتطلق أيضا على جمموع اجلسد والروح ، ألا مبعىن الروح مؤنثة،﴾ذائقة﴿يف قوله   واحلامل له على تفسريها بذلك التانيث       
.  وهذا املعـىن الثـاين تـصح إرادتـه هنـا أيـضا بـل هـو األقـرب املتبـادر إىل الفهـم           ،الذي هو احليوان وهي ذا املعىن مذكرة 

Å     ٢٥٩  

      

 ١٢. يعين بالزبر وبالكتاب= 
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ُذإ قة َ ِ ِالموت  َٓ ْ َ ْو انما توفون اُجوركم)١(ْ ُ َ َْ ُْ  َ ُ َِ زاء أعمالكمَ  ُزحزح  ﴿)٢(ج﴾  َيوم القيمة فمن  ِْ ْ َٰ ََ ِِ ْ َ ْ َعن النارِ و اُدخل ا﴾ بعد ﴿َ ِ ْ َ  ِ َلجنة فقد فازَ َ َْ َ َ ْ َ ﴾
وب َو ما الحيوة الدنيا ﴿همطلنال غاية  ْ  َُ ٰ َ ش فيهاَْ لعي ﴾ أي ا ُاال متـاع ﴿)٣(ۤ َ َ ْالغـرورِ ِ  ُ ُ ىن )٤(﴾ الباطـل)۱۸۵(ْ ع بـه قلـيال ثـم  يفـ  يتمتـ

ُ ل بَلون﴿ ْ ُ ع اللتقاء الساكننيَ واو ضمري ا ونات وا وايل ا ع  ر ون ا جلم﴾ حذف منه  لف لن لت ل ُ اموا كم  ﴿)٥( لتختربن،ن ِ َ ْ َ ﴾ ْ
ض فيها وا را جلبا ْو ا فسكم ﴿)٦(حئوائلف ُ ِ َُ ْ ْلتسمعن  من الذ اُوتوا ا ِكتب مـن قـبلكم َو بالعبادات والـبالء ﴿)٧(﴾َ ْ ُْ ِ َ ِِ ُ َِ ٰ ْ ْ َْ َُ ينَ  َ َ ود ْ ليهـ﴾ ا
ْ َ من الذ ا كواوالنصارى ﴿و َُ ْ َْ يَن ِ  َ رب ﴿ِ ن ا لع﴾  ًاذى كث ْ ام ِ َ ً ن والتشبيبَ ن السب وا لطع﴾  ْو ان  ص  وابنسائكم ﴿ )٨(م ُ ِْ ْ ََ ِ ﴾
ْو تتقواع  ذلك ﴿ ُ  َ ِفان ذلك من عزم﴾ اهللا ﴿َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِٰ ْاالمورِ   ُ ُ زوما ﴾ أي)۱۸۶(ْ ن  مع  وبها)٩(ام و زم عليها  ج اليت  ل   .............يع

                                                
  )كرخي، صاوي، مجل(

 على بقاء الـنفس بعـد مـوت البـدن ألن الـذائق ال بـد أن يبقـى بعـد          استدل به أهل السنة   ] ﴾كل نفس ذائقة املوت   ﴿: [قوله  )١(
  ]علمية) [اإلكليل. (املذوق

ألنه يشمل اخلـري  ، إمنا فسر األجور باجلزاء إشارة إىل أنه ذكر اخلاص وأراد العام وهو اجلزاء     ] جزاء أعمالكم [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.والشر فتأمل

فال يرد أنه ال حياة للدنيا فمـا معـىن   ، ضافة احلياة إىل الدنيا إضافة الشيء إىل الظرفإشارة إىل أن إ] العيش فيها [ :قوله  )٣(
  ]علمية [.اإلضافة إليها

اء واالنقطاع وعـدم  ن ومعىن البطالن هنا الف،ن الغرور هو الشيء الباطلأ و،ن اإلضافة بيانيةأهذا التفسري يقتضي  ] الباطل: [قوله  )٤(
 القبـيح باطنـه مبعـىن أنـه ال     هملخدوع بالـشيء احلـسن ظـاهر   ا أي ،ر مصدر مبعىن اسم املفعول ويصح أن يراد بالغرو   . الدوام

  )مجل، صاوي. (يدري العواقب
ة ليعـرف اجليـد   فـ رع فاالختبار طلـب امل ، واملخلص من املنافق  ،أي مبا ذكر حىت يتبني اجلازع من الصابر       ] لتختربن [:قوله  )٥(

نـه  أ فحينئذ يكون معىن االختبار يف حقـه تعـاىل   ،انه وتعاىل ألنه عامل حبقائق األشياء    وذلك حمال يف حق اهللا سبح      ،رديءمن ال 
  )خازن. (يعامل عبده معاملة من خيترب غريه

  )مجل. (¼قال يقول½ـ  ك¼جاح جيوح½مجع جائحة أي املهلكات كالغرق واحلرق وهو من ] حواجلوائ [:قوله  )٦(
 دليل على أن النفس هي اجلسم املعاين دون ما فيه من املعىن الباطن كما قـال بعـض   هذه اآلية ] ﴾إخل...  يف لتبلون﴿ [:قوله  )٧(

  )مدارك. (أهل الكالم والفالسفة
  )مجل. ( وكان يفعل ذلك كعب بن األشرف بنساء املؤمنني،هو ذكر أوصاف اجلمال] والتشبيب [:قوله  )٨(
 ،مبعىن اسم املفعول أي املعزوم عليه ومجعه إلضافته إىل األمـور أشار به إىل جعل املصدر ] إخل... أي من معزوماا   [:قوله  )٩(

 أو معـزوم  ، إما معزوم العبد مبعىن أنه جيب عليه العزم والتصميم عليـه :فيكون املراد منه كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاين       
Å     ٢٦٠  

      

 ١٢. كالقتل واجلرح واألسر واملرض? 

 مد١٢. أي الصرب والتقوى?  مد١٢. أي على أذاهم? 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 
 
 

 

    

 
0 

٢٦١  

 
0 

    

 
0 

 
0 

  

رَ و ﴿ َاذْ اخذ اُهللا ميثاَق الذ اُوتوا ا ِكتب ﴿)١(ك﴾ اذ ٰ ْ ُْ ِ ِْ َ ينَ ِ  َ ْ َ وراة ﴿ ﴾ أيَ نن ُ َللت العهد عليهم يف ا    ٗ  ُ َللناس و ال ﴾ أي الكتاب ﴿َ َ ِ  ِ
َكتمون َي ْ ُ ُ ُفنبذوه ﴿)٢(ٗ ﴾ أي الكتاب بالياء والتاء يف الفعلنيْ ْ ُ َ َ وا امليثاق ﴿َ ر ح﴾  ْوراء ظ ورِ مط ِ ْٓ ُ ُ َ َ وا بهَ ْو اش  وا  ﴿)٣(يعمل﴾ فلم  َ َ ْ َ
ٖب  ًثمنـا قلـيال خذوا بدلـه ﴿أ﴾ ِ ْ ِ َ ً َ رياسـتهم يف اَ ن سـفلتهم  ن الـدنيا  ب﴾  مـ وتـه علـيهم ﴿مـ وف  وه  فلعلـم  خـ َفبـئس مـا فكتمـ َ ْ ِ َ

َ ش  ون ْ ُ َ ْ راؤهم)۱۸۷(َ َ ال تحس   هذا ﴿)٥)(٤(ش﴾  َ ْ َ ۤالذ   حون بما ﴿)٦(﴾ بالتاء والياءَ َ ِ َُ ْ َ ْ َ ْيَن ِ ْاتوا   َ واَ  و   يف إضالل النـاس ﴿)٧(فعل﴾ 
ْيحبون ان يحمدوا بما لم  ْفعلوا ُْ َ  َ َْ َ َ َِ ُْ ُْ ْ َ ق وهمِ  ن التمسك با حل﴾  ُتحـس ن م َفـَالع   ضالل ﴿م َ َ ْ وجهني تأكيـد ﴿)٨(ْ ﴾َ ٍبمفـازة ل بـا َ َ َ ِ ﴾
ون فيـه ﴿ ِمــن العـذاب ينجـمبكـان  َ َْ َ و جهــنم ﴿   ون فيـه و رة بـل هـم يف مكـان يعــذ هـ﴾ يف اآل ب ٌو ل ـم عــذاب خــ َ َ ْ ُ َ َ

                                                
 : وقال اإلمام املرزوقـي ،مضائهإ إىل ي على الشيءأ وأصله ثبات الر،اهللا مبعىن عزم اهللا أي أراد وفرض أن يكون ذلك وحيصل   

 فإن العامل برتول البالء عليـه  ، واملراد أن يوطنوا أنفسهم على الصرب، ولذا مل يطلق على اهللا تعاىل      ،نه توطني النفس عند الفكر    إ
  )كرخي. (ال يعظم وقعه يف قلبه خبالف غري العامل فإنه يعظم عنده ويشق عليه

  ]علمية [. مفعول ملقدر ال ظرف إال أن يكون املراد ذكر احلادث وقت األخذ فتأمل﴾إذ﴿ إشارة إىل أن] أذكر[ :قوله  )١(
 ألهـل  ة وابن كـثري وأبـو عمـرو بالغيـب إسـناداً     ب فقرأ شع، أشار به إىل القراءتني ¼كتمونهيبيننه وال   يل½ومها  ] يف الفعلني  [:قوله  )٢(

 باخلطاب فيهما حكايـة خلطـام عنـد األخـذ علـى      باقني القراءةُ فتعني لل ،¼نبذوه وراء ظهورهم  ½ـالكتاب وهم غيب مناسبة ل    
  )كرخي]. (آل عمران[ حد ﴿وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم﴾

بـل علـى التـشبيه حيـث شـبه تـركهم       ، أشار به إىل أن الكالم ليس على احلقيقة كما هو الظاهر] فلم يعملوا به [ :قوله  )٣(
مث استعمل هاهنا ما كان مستعمال هنـاك  ، جبامع عدم االلتفات، ء يرمى به وراء ظهر  امليثاق وإعراضهم عنه حبالة شي    

  ]علمية [.وهو النبذ وراء الظهر
  )مجل. ( هو املخصوص بالذم¼هذا½ :لهو وق،فاعل ﴿بئس﴾] شراءهم [:قوله  )٤(
  ]علمية [.¼بئس½ مؤولة مبصدر فاعل ¼ما½أشار به إىل أن ] شراءهم[ :قوله  )٥(
مبفـازة مـن   ½ والثـاين مقـدر تقـديره    ، و﴿الـذين﴾ مفعـول أول     ، والفاعل على األوىل ضـمري املخاطـب       ،سبعيتان] بالتاء والياء  [:قوله  )٦(

  )مجل. ( هكذا أعرب املفسر فيما سيأيت¼أنفسهم مبفازة من العذاب½ وعلى الثانية الفاعل ﴿الذين﴾ واملفعوالن مقدران أي ،¼العذاب
  )كرخي. ( وغريهى فعل ألنه يأيت مبعىن أعطى أن املراد من أتأشار به إىل] فعلوا [:قوله  )٧(
يـة  ق التاء الفو؛ فتلخص من كالمه قراءتان، أي التاء الفوقية والياء التحتية     ¼بالوجهني½ : وقوله ،الفاء زائدة ] فال حتسبنهم  [:قوله  )٨(

 ، فالبـاء مفتوحــة يف األول مـضمومة يف الثــاين   وعليهـا ، واليــاء التحتيـة يف الفعلــني ، وعليهـا فالبــاء مفتوحـة فيهمـا   ،يف الفعلـني 
  )مجل. ( وبقي ثالثة سبعية أيضا وهي الياء التحتية يف األول والتاء الفوقية يف الثاين مع فتح الباء فيهما.والقراءتان سبعيتان

 ١٢. الباء سببية? 
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ٌاليم ْ ِ راءة التحت، فيها)١(﴾ مؤلم)۱۸۸(َ وال الثانية    وال حيسب األوىل دل عليهما  ق و ع مفع وقانية حذف )٢(انيةمفع لف و  ا ع
ِو   ملك السموت واالرض  ﴿)٤( فقط)٣(الثاين ْ َ ْ َ َِ ٰ ٰ  ُ ْ رُ ن ا زا ملط﴾  ئ رزق والنبات وغريهـا ﴿)٥(خ ٰو اهللاُ عل ل وا َ َى  ل شــَ ٌيء قـديرـُ  ْ ِ َ ٍ ْ 

ن و)٦(﴾ ومنه تعذيب)۱۸۹( ر ي الكا َ خلـق الـسموت و االْيـِ فـِ ان جناء املؤمنني ﴿إف ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ ْ ِرضَ ن العجائـبْ َو  ﴿)٧(مـ﴾ ومـا فيهمـا 
َاخــتَالف اليــل و الن ــارِ ْ َ ِ  ِ ِ زيــادة والنقــصان ﴿ْ يء والــذهاب وا ل﴾ بــا ــتملج ٍالي ٰ ٰ ــ عــ   قدرتــه تعــاىل ﴿)٨(﴾ دالالتَ ِالول ُ ي ـ 

ِااللباب َ ْ َ ول ﴿)۱۹۰(ْ ْيَنالذلعق﴾ لذوي ا ِ ً يذ ون اهللاَ ق  و عت ملا قبله أو بدل ﴿ن﴾   ٰ ِ َ ْ ُ ُ ْ ًقعوداَ ْ ُ ٰو ع  )٩(ُ َ ْجنوب م   ِ ِْ ُ     )١٠(﴾ مضطجعنيُ

                                                
¼ مـؤِلم ½وجيـوز كـسر الـالم    : بويف اخلطيـ ،  بفتح الالم إشارة إىل أن الفعيل مبعىن املفعول ِلما فيه من املبالغة        ]مؤلَم [:قوله  )١(

 وعلى كال الوجهني إشارة إىل أن الالزم مبعـىن املتعـدي فـال يـرد     .كسميع مبعىن مسِمع وعليه فنسبة األليم إىل العذاب حقيقة     
  ]علمية[ .أن العذاب ليس بصاحب األمل بل الداخل فيه

سب األوىل حمـذوفان  حيـ ومفعـوال  ½ فالتقـدير  ،ا حمـذوفني متعلق مبا دل عليه الكالم من كوم     ] على قراءة التحتانية   [:قوله  )٢(
  )مجل. (¼إخل... وعلى الفوقانية½ أي األوىل وكذا قوله ¼على قراءة التحتانية½ فقوله ،¼إخل... على قراءة التحتانية دل عليهما

لبيـضاوي جبـواز حـذف    ولو قيل إن حذف أحد مفعويل أفعال القلوب الجيوز قلنا قد صـرح القاضـي ا   ] حذف الثاين [ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أي ﴿والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا﴾. أحد املفعولني يف آية الشهداء

مبفـازة مـن   ½ففاعل ﴿الحتسنب﴾ ضمري املخاطب ﴿والذين﴾ مفعول أول والثـاين مقـدر تقـديره        ] حذف الثاين فقط  [ :قوله  )٤(
  ]علمية [.كما مر آنفا¼ العذاب

  )مجل. (¼إخل... وهللا ملك خزائن السموات½باجلر إشارة إىل تقدير مضاف أي ] إخل... املطرخزائن  [:قوله  )٥(
  ]علمية [.أشار املفسر إىل بيان لربطه مبا سبق] إخل...منه تعذيب[ :قوله  )٦(
 مبعـىن اسـم   وحيتمـل أن يكـون  ، باق على مصدريته مبعىن اإلجياد¼ خلق½أشار بذلك إىل أن     ] وما فيهما من العجائب   [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.أي خملوقات السماوات واألرض، املفعول
  ]علمية [.أشار به إىل أنه ليس املراد باآليات آيات القرآن كما هو متعارف] دالالت[ :قوله  )٨(
 واملعـىن يذكرونـه قيامـا    ، حال أيضا فيتعلـق مبحـذوف  ﴾﴿على جنوموحاالن من فاعل ﴿يذكرون﴾     ] قياما وقعودا  [:قوله  )٩(

 ﴿دعانـا جلنبـه أو قائـدا أو    : وهـي قولـه  ، فعطف احلال املؤولـة علـى الـصرحية عكـس اآليـة األخـرى              ،ودا ومضطجعني وقع
 ، مـصدرين ا وأجيـز أن يكونـ  ¼قـائم وقاعـد  ½ـ   مجعـان لـ    ¼قياما وقعـودا  ½ و .حيث عطف الصرحية على املؤولة    ] يونس[قائما﴾

مسني. (االن على معىن ذوي قيام وقعود وال حاجة إىل هذوحينئذ يتأو(  
  ]علمية [.فهو حال مؤولة بعد حال صرحية، ﴿وعلى جنوم﴾ متعلق مبحذوف حال: أشار بذلك إىل أن قوله] مضطجعني[ :قوله  )١٠(

 ١٢. عند العجز?  ١٢. أي قائمني عند القدرة?  ك١٢. أي ألويل? 

 ع
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ن عباس)١( يف كل حال أي ن ا ب و ون كذلك حسب الطاقة ﴿)٢(ع ِو يتف ون    خلق السموت و االرضيصل  َ َْ َ ْ ََ َِ ٰ ْٰ  ِ ْ ِ َ ْ ُ وا به َ  ل﴾ ليستد
ون و ل  قدرة صانعهما  يق َربنا ما خَلقت  ذا ﴿)٣(ع ٰ ََ ْ َ َ ق َ راه ﴿)٤(خلل﴾ ا ًاطالَب ن الذي  عـ عبثـا بـل دلـيال   كمـال ،)٥(﴾ حـالِ

َسبحنكقدرتك ﴿ َ ٰ ْ ن العبث ﴿ُ َ فقنا عذاب النارِع﴾ ت يها لك  َ َ َ ِ َربنا انك من تدخل النار﴾ ﴿)۱۹۱(َ ِ َ َ ِ ْ ُ ِْ َ  ۤ َ ود فيها  ْفقد  ﴿)٦( للخل﴾  َ َ
ــ  َاخزيت ْ َ ْ ــ ْ  َو﴾ أهنتــه ﴿ٗ َ ــا للظلم َم َِ ِ نِ  ر ي﴾ الكــا ر،ف ع الظــا ه فيــه و ع ا)٧(ضــ و ملــ  زي بهــم ضــم ص ا خلــر إشــعارا  بتخــصي ضم

ْمن﴿ ٍا صار﴿ )٨(زائدة﴾ِ َ ْ ن عذاب اهللا تعاىل)۱۹۲(َ وم  م﴾    .................................................مينع
                                                

  )مجل. ( وإمنا ذكرت هذه الثالثة ألا األغلب،إشارة إىل أن املراد من اآلية العموم] أي يف كل حال [:قوله  )١(
 ، وعلـى جنـوم   وقعـوداً  أي قيامـاً   ¼كذلك½ : وقوله ،¼يصلون½ فمعناه عنده    ﴾يذكرون﴿ معىن   أي يف ] وعن ابن عباس   [:قوله  )٢(

 فـال تـصح صـالة الفـرض مـن      ،نه جيب تقدمي القيام مث القعـود مث االضـطجاع      أ و ، إشارة إىل الترتيب   ¼حسب الطاقة ½ :وقوله
  )مجل. ( وال من االضطجاع مع القدرة على القعود،القعود مع القدرة على القيام

وإشـارة إىل أنـه حـال    . وهذا من كالم ذوي العقول فتأمـل ، إمنا قدره إشارة إىل أن ما قبله من كالم اهللا تعاىل      ] يقولون[ :قوله  )٣(
فثمـرة الفكـر االسـتدالل    ، وهـو إشـارة لثمـرة الفكـر    ،  إخل ﴾ربنا﴿ قائلني   ﴾ويتفكرون﴿واملعىن  ، ﴾ويتفكرون﴿من الواو يف    
  ]علمية [.واملعرفة باهللا

 باعتبـار  ﴾هذا﴿يعين أن تذكري ، ﴾ت واألرضٰوالسٰم﴿إشارة إىل توجيه تذكري اسم اإلشارة مع أن املشار إليه      ] اخللق[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.وهو مبعىن املخلوق من السماوات واألرض، أنه إشارة إىل اخللق

ووجـه الـدفع أنـه حـال ال     ،  ال إىل اثـنني أشار به إىل دفع ما يرد وهو أن اخللق يتعدى إىل مفعـول واحـد        ] حال[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.مفعول فتأمل

 ال خيـزي اهللا الـنيب   م وقوله ﴿يو،ن هذا يقتضي خزي كل من يدخلهاأ وهو ،فيه إشارة إىل جواب سؤال] للخلود فيها  [:قوله  )٦(
اجلواب أن أخـزى يف األول مـن    وإيضاح . فال يدخلون النار،يقتضي انتفاء اخلزي عن املؤمنني   ] التحرمي[والذين آمنوا معه﴾  

 وكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ،زاية وهي النكال والفضيحة   ويف الثاين من اخل    ،اخلزي وهو اإلذالل واإلهانة   
ن العـذاب  أفهـم  ا و. ويف الثـاين حتلـة القـسم أو الـتطهري بقـدر ذنـوب الـداخل       ، فـاملراد بـاخلزي يف األول اخللـود        ،ينكل به 

ع لكان الظـاهر  فظ وأيضا لو كان اجلسماين أ، وال يكون إال من مؤثرات الروح ال البدن ،ع ألن اإلخزاء هو الذل    فظالروحاين أ 
  )كرخي. (أن جيعل جزاء حىت يكون هو املقصود بالذات

  )مجل (. أو لفظها¼نم½له مراعاة ملعىن  ماوهلم أو  أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما] إخل... وضع الظاهر[: قوله  )٧(
أنه مبتدأ وخـربه يف اجلـار قبلـه وتقدميـه هنـا      : أحدمها، ويف جمرورها وجهان،  لوجود الشرطني  أي] من زائدة [: قوله  )٨(

والثاين أنه فاعل باجلار قبله العتماده على النفـي   . ه فاصلة النفي مسوغ وحسن تقدميه كون مبتدأ     ألن  ، جائز ال واجب  
  )مسني. (وهذا جائز عند اجلميع 

ــ ك١٢. ي على اهليئاث الثالثأ?  ــ ــ ــ ــ ن

ــــــ
ـن
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ْربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ﴿ ًِ َِ َ ُ َ َ َ َْ ِ  ِ ۤ و الناسَ  ِلاليمان ﴿)١(ع﴾ يد َ ْ ِ ْ و حممد)٢( إليه﴾ أيِ رآن)٣(ه و ْان ﴿)٤(لق أو ا  )٥( بأن﴾ أيَ
َ منوا بربكم ف﴿  ْ ُ َ ِ ْ ُ ْربنا فاغِ  لنا ذنوبنا و ك ﴾ به ﴿ َۗ اٰمناِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َُ َ َعنا سياٰتنا ﴿َِّطغ﴾ َ  ِ  َ رها بالعقاب عليهاَ  َو توفنا ﴿)٦(تظه﴾ فال   َ َ ض َ قب﴾ ا

َاالبرارِ ﴿)٨(﴾ يف مجلةَمَع ﴿)٧(أرواحنا ْ َ َربنا و  تنا األنبياء والصاحلني ﴿)٩(﴾)۱۹۳(ْ َِ َ ْ ما وعدتعطنا ﴿أ﴾ َ  َ َ ٰع  ﴾ به ﴿َناَ ﴾ ألسنة َ
َرسـلك﴿ ِ ُ رمحـة والفـضل)١٠(﴾ ُ ن ا ل  ن ُ وإن كـان وعـده تعـاىل ال خيلـف سـؤال)١١( وسـؤاهلم ذلـك،مـ مـ أن جيعلهـم 

                                                
 فأجيـب بأنـه ذكـر    ،؟¼ينادي½ و¼مناديا½ ما الفائدة يف اجلمع بني      : فإن قيل  ،عول ينادي حمذوف  فأي فم ] يدعو الناس  [:قوله  )١(

ن املنادي إذا أطلـق  أ وذلك ، أعظم من مناد ينادي لإلمياني ألنه ال مناد، لشأن املنادي باإلميان تفخيماً مث مقيداًاًالنداء مطلق 
 فإذا قلـت ينـادي   ،ة املكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض املنافعثإلغا وأائرة ثطفاء ال أو إل ذهب الوهم إىل مناد للحرب    

من  لإلميان فقد رفعتكرخي. (متهشأن املنادي وفخ(  
  ]علمية [.ال بالالم¼ إىل½ــفال يرد أن النداء والدعاء يعدى ب¼ إىل½أشار به إىل أن الالم مبعىن ] إليه[ :قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي( .فإسناد النداء إليه حقيقي] وهو حممد[ :ولهق  )٣(
  ]علمية [)صاوي( .فإسناد النداء إليه جمازي] القرآن [:قوله  )٤(
 ويصح كوا تفسريية فـال موضـع هلـا    ،ن﴾ مصدرية يف موضع نصب على حذف حرف اجلرأشار إىل أن ﴿أَ] أي بأن  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (جيل القبول وتسبب اإلميان عن السماع من غري مهملةمن اإلعراب والعطف بالفاء مؤذن بتع
 ،ت ألن غفـران الـذنوب مبجـرد الفـضل     ئاومجع بني غفـران الـذنوب وبـني تكفـري الـسي           ] فال تظهرها بالعقاب عليها    [:قوله  )٦(

لسؤال كيف ذكر الثاين مـع   فال تكرار فال يرد ا، والثاين يف الصغائر، أو األول يف الكبائر   ،ت مبحوها باحلسنات  ئاوتكفري السي 
  )كرخي. (أنه معلوم من األول

ففيه تنبيه علـى أـم حيبـون لقـاء اهللا     ، أشار به إىل أن املراد بالتويف املوت ال األداء كما هو املشهور ] أقبض أرواحنا [ :قوله  )٧(
  ]علمية [.أحب اهللا لقاَءهومن أحب لقاء اهللا تعاىل ، تعاىل

  ]علمية [.ر املفسر إىل أن املراد باملوت معهم أن يكونوا حمسوبني يف مجلتهم ال املقارنة زمانا ألنه ال فائدة فيهأشا] يف مجلة[ :قوله  )٨(
 وإمنـا احتـيج إىل هـذا التقـدير لعـدم إمكـان       ،ني يف مجلـة األبـرار أي منـهم    بأي معـدودين وحمـسو    ] يف مجلة األبرار   [:قوله  )٩(

 يف سـلكهم   فإنـه إذا كـان منخرطـاً   ، أو املراد يف سلكهم علـى سـبيل الكنايـة   ،يوجد معهم إذ بعضهم تقدم وبعضهم مل    التويف
 وهـو يف موضـع احلـال    ، أو حمـشورين مـع األبـرار   ،عمـال األبـرار  أ أي على  ¼على½ن ﴿مع﴾ مبعىن    أ أو   ،ال يكون مع غريهم   

  )كرخي. (أي كائنني مع األبرار
ومل يـبني متعلـق   ] يوسـف [  ﴿واسـأل القريـة﴾  :مـضاف كقولـه تعـاىل   أفاد أن الكالم على حذف     ] على ألسنة رسلك   [:قوله  )١٠(

  )كرخي. ( والظاهر أنه وعدتنا،﴾على﴿
 فسألوا اهللا تعـاىل أن  ،إيضاحه أن الوعد من اهللا تعاىل للمؤمنني عام جيوز أن يراد به اخلصوص       ] إخل... وسؤاهلم ذلك  [:قوله  )١١(

Å     ٢٦٤  

      
 ١٢. أي املنادي? 

 ١٢. خرب?  ١٢. مبتدأ? 

ــــــ
ـن

حط
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وا استحقاقهم له)١(مستحقيه ر ربنا،يتيقن ألم لم  ر ي و رع)٢(تك ُو ال تخزنـا يـوم القيمـة انـك ال تخلـف  ﴿،لتض مبالغة يف ا ِ ْ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ ٰ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ
ْالمي ِ وعد)۱۹۴(َ َعادْ زاء ﴿)٣(ل﴾ ا ْفاستجاب ل م رب م جل بالبعث وا ْ َ ُْ ُ ََ َ َ ْا  ﴾ دعاءهم ﴿َ ْال اُضيع عمل عامل منكم من  ﴿)٤( بأين﴾ أيَ  ْ ْ  ُُ ْ ٍ ِ َ ََ َ ِ ۤ َ

ْذ  او اُن    عضكم ُْ ُ ٍَ ٰ ْ َْ َ ن ﴿َ ٍمن  عضئ﴾ كـا ْ َ س    ن اإلنـاث وبـا ور  لعك﴾ أي الـذ مـ سـواء يف  هـم ا أي واجلملـة مؤكـدة ملـا قبلهـ،ك
رك تضييعها زلت ملا قالت،تاملجازاة باألعمال و يء )٥(ن  رة  ر النـساء يف ا ع ذ ول اهللا إين ال أ بـش أم سلمة يـا ر هلجـ كـ مسـسـ

ْفالذ  اجروا﴿ ُ َ َ ْيَن ِ ن مكة إىل املدينة ﴿)٦(﴾َ  ْو اُ جوا من ديارِ م و اُوذوا    س ي  م  ِْ ُ ِْ ْ ِْ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ ِ ْ ُ ْو قتلوا﴿﴾ ديينْ ُ َ ٰ ْ قتلواَو ﴾ الكفار ﴿َ ُ ِ ُ ﴾
راءة ْالك ن عن م سياٰت م  بتقدميه ﴿)٧(قبالتخفيف والتشديد ويف  ِْ ِ ُ َ ُ ْ َ  َ  َ رة ﴿)٨(رهاـست﴾ أَ ْو الدخَلن م جنت تجريملغف بـا ِ ْ ََ ٍ  َْ ْ ُ  ِ ُ ْمن  َ ِ

                                                
 أو يقال الدعاء مبا هو كـائن للتخـضع وهـو اسـتعجال     ،ألعمال الصاحلة فهو كناية عن التوفيق ل،جيعلهم ممن أرادهم بالوعد  

  )كرخي. (النصر املوعود وهو غري مؤقت
 أي ألن املـدار علـى العاقبـة    ¼إخل... ألـم مل يتيقنـوا  ½ وقولـه   ،وذلك بدوام اإلميان عليهم   ] هأن جيعلهم من مستحقي    [:قوله  )١(

  )مجل. (وهي جمهولة
فأجـاب بأنـه   ، مخـس مـرات  ¼ ربنـا ½حاصله أنه مل كرر لفظ   ، أشار به إىل جواب عن سؤال مقدر      ]  إخل ...تكرير ربنا [ :قوله  )٢(

  ]علمية [.مبالغة يف التضرع
 قـال جعفـر الـصادق رضـي اهللا     . اسم مصدر مبعىن الوعد ال مبعىن املوضع والوقـت  ﴾امليعاد﴿أشار به إىل أن     ] الوعد [:قوله  )٣(

ا ءوقـر ا : فقـال ؟ وكيـف ذلـك  : قيـل ، أجناه اهللا تعاىل مما خياف وأعطاه مـا أراد ¼ربنا½ : من حزبه أمر فقال مخس مرات   :عنه
  )كرخي. (﴾إنك ال ختلف امليعاد﴿ :﴾ إىل قوله وقعوداًالذين يذكرون اهللا قياماً﴿

  ]علمية [. ولعله حال أي خماطبا هلم بأين﴾أين﴿إشارة إىل أن اجلار حمذوف من ] أي بأين[: قوله  )٤(
 ملـا  ﴾واهللا عنـده حـسن الثـواب   ﴿ : إىل قولـه ﴾فاسـتجاب هلـم رـم    ﴿ :أي نزل قوله تعـاىل    ] إخل... نزلت ملا قالت  [ :قوله  )٥(

  )، خازن قرطيب. (إخل... قالت
 فهاجر طائفة إىل احلبـشة وطائفـة إىل املدينـة        ،وهم املهاجرون الذين أخرجهم املشركون من مكة      ]  فالذين هاجروا  [:قوله  )٦(

شة بـ  فلما استقر صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة رجع إليه من كان هـاجر إىل احل ،لى اهللا عليه وسلم وبعدها    ل هجرة النيب ص   بق
  )خازن. (من املسلمني

 : فاحلاصل أن القراءات هنا ثالثـة ، لكن مع ختفيفه ال غري    ، أي تقدمي املبين للمفعول    ¼بتقدميه½ ،أي سبعية ] ويف قراءة  [:قوله  )٧(
  )مجل. ( ومشدداً، وتأخريه خمففاً،هول خمففاً للمجتقدمي املبين

  ]علمية [.أشار به إىل أن الكفر هاهنا مبعىن اللغوي وهو الستر] أسترها[ :قوله  )٨(
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ًتحت ا االن ر ثوابا َ َ ُ ْٰ ْ َ ْ َِ نَ ىن م﴾ مصدر  رنمع  ِمن عِند اهللاِ  ﴿)٢( مؤكد لـه)١(كفأل ْ ْ ن الـتكلم ﴾ فيـه الت   ٗو اهللاُ عِنـده﴿)٣(عـفـات  َ ْ َ 
ِحسن الثواب َُ  ُ زاء)۱۹۵(ْ ون .جل﴾ ا زل ملا قال ا ملسلم و ن يف اجلهد: ن ن اخلري و رى  حنأعداء اهللا فيما  م َال  غر نك﴿: ن ُ ُ قلب)٤(َ َ  َ َ 
ْالذ ك وا ُ َ ََ ْين ِ رفهم ﴿  ِ   البَالدتص﴾  ِْ و.﴾ بالتجارة والكسب)۱۹۶(ِ ِمتـاع قل  ﴿)٥(هـ  َ ٌ َ ٌيـلَ ون بـه يـسريا يف الـدنيا  ْ يتمتعـ﴾ 
ىن ﴿ ُماو  م ج نم و بئس الم اد ُثم يفو َِ َ ِْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ٰ ْ ي)۱۹۷(َ راش  ه﴾ ا ُ ِكن الذ ا قوا رب م ل م جنت تجري من تحت ا االن ر  ﴿)٦(لف ْ َ ِٰ ْ َ ِْ َِ ْ ْ ْ َٰ َ  َِ ْ ِ ْ ٌ  َُ َُ ْْ يَن   

ْيَنخلــد ِ ِ ود﴾ أيٰ ن ا خللــ مقــدر ًال ﴿)٧(ي ُفي ــا نــز ُ َِ و مــْ ن جنــات والعامــل فيهــا ،ا يعــد للــضيفهــ﴾ و مــ ونــصبه   احلــال   معــىنعــ
رف ِمن عِند ﴿)٨(لظا ْ ْ َاهللاِ و ما عِند اهللاِ   ْ َ واب ﴿َ ن ا لث﴾  َخ ْ  لالبرارِم ْ َ ْ  ٌ ن متاع الدنيا)۱۹۸(َ ِو ان من ا ل ا ِكتب ﴿)٩(م﴾  ٰ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْلمن )١٠(َ ِ َ َ

ِيؤمن باهللاِ ُ ِ ْ ن سالم  ي ﴿ وأصحابه)١١(ب﴾ كعبد اهللا  ْو ما اُنزل اليكمش والنجا ُْ َ ِ َ َِ ْ ۤ رآن ﴿﴾ أيَ ْو ما اُنزل الي ملق ا ِْ َ ِ َ َِ ْ ۤ وراة ﴾ أيَ لت ا
                                                

 ، يف املعـىن  موافقـاً ﴾ مـصدراً  فيكـون ﴿ثوابـاً  ،نـهم بثيأي ﴿وألدخلنهم﴾ فمعىن اموع أل ] مصدر من معىن ألكفرن    [:قوله  )١(
  )مجل. ( وإن كان يف األصل هو املقدار من اجلزاء، والثواب هنا مبعىن اإلثابة اليت هي املصدر.باًيبنهم ثواث أل:فكأنه قيل

  ]علمية [.أشار به إىل دفع توهم عدم احلاجة إليه بعد نسبة إدخال اجلنة إليه تعاىل] مؤكد له[ :قوله  )٢(
وإمنا ، ¼ثواباً من عندي½: وكان مقتضى الظاهر أن يقول  ، أشار به إىل نكتة العدول عن الظاهر      ] فيه التفات عن التكلم   [ :قوله  )٣(

  ]علمية. [أظهر يف حمل اإلضمار تشريفاً هلم
 واملعـىن ال  ، قـط  واملراد غريه من األمة ألنه صلى اهللا عليه وسلم ال يغتر ،اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ] ال يغرنك  [:قوله  )٤(

  )خازن. ( وطلب األرباح واملكاسب،ا يف البالد يعين ضرم يف األرض للتجاراتيغرنك أيها السامع تقلب الذين كفرو
  ]علمية [.أشار به إىل مبتدأ حمذوف] هو[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)صاوي. (أشار به إىل أنه املخصوص بالذم] هي[ :قوله  )٦(
  ]علمية [. وقت دخوهلم اجلنة ليسوا خبالدين فيهاألن،  حال مقدرة﴾خالدين﴿: أشار بذلك إىل أن قوله] أي مقدرين اخللود[ :قوله  )٧(
  )كرخي. ( مقدماً ألن ﴿جنات﴾ فاعل به العتماده وجيوز أن جيعل ﴿جنات﴾ مبتدأ والظرف خرباً¼هلم½وهو ] معىن الظرف [:قوله  )٨(
  ]علمية [. هاهنا للتفضيل وهو ظاهر﴾خري﴿أشار به إىل أن ] من متاع الدنيا[ :قوله  )٩(
ة ومعنـاه بالعربيـة   محص وامسه أَِةشبك احلَِل نزلت يف النجاشي م  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما     ] ب من أهل الكتٰ   وإن [:قوله  )١٠(

نه ملا مات أخرب جربيل النيب عليهما الصالة والسالم يف اليوم الذي مات فيه مبوته فقال النيب صـلى اهللا عليـه    أ وذلك   ،عطية اهللا 
 فخرج إىل البقيع وكشف اهللا تعـاىل لـه إىل أرض   ،¼ا على أخ لكم مات بغري أرضكم النجاشي    أخرجوا فصلو ½ ألصحابه   :وسلم
 إىل هـذا يـصلي علـى    نظـر ا : املنـافقون  له  فقال ،له  واستغفر ، وكرب أربع تكبريات   ،بصر سرير النجاشي فصلى عليه    أ ف ،احلبشة

  )خازن. (آلية فأنزل اهللا تعاىل هذه ا، وليس على دينه،علج حبشي نصراين مل يره قط
 ،جرانَ من أهل ن وبقي للكاف أربعون رجالً، أي من النصارى   ¼والنجاشي½ : وقوله ،أي من اليهود  ] كعبد اهللا بن سالم    [:قوله  )١١(

Å     ٢٦٦  

      

 ك١٢. واجلوع? 

 ١٢. ت هلمأي ثب? 

لث
الث
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َخشِع ْ واإلجنيل ﴿ ِ نٰ ن ضمري يؤ م﴾ حال  را  فيه،)١(م نمعىن)٢(م  واضعني ﴿ أي)٣(م  ٰال  ش  ون باٰيِت اِهللا  مت  ِ َ ْ ُ َ ْ َ ﴾ اليت َ
ي ن نعت ا وراة واإلجنيل  لنبعندهم يف ا م ًثمنا قليالص   اهللا عليه و سلم ﴿لت ْ ِ َ ً َ ن الـدنيا بـأن  َ وفـا   )٤(كتموهـايمـ﴾  عـ  خ

ود ﴿ ن ا رياسة كفعل غريهم  ليها م ْ ل م اجر ُمل ُْ ْ َُ واب أعماهلم ﴿َ ْعِند رب ـمث﴾  ِ  َ َ رتني ْ ونـه  مـ﴾ يؤ ص )٥(ت لقـص كمـا يف ا
ُان اهللاَ  يع﴿ ْ ِ َ ِالحساب ِ  َ ِ ق )٦(﴾)۱۹۹(ْ ن أيـام الـدنيا ﴿خللـ حياسـب ا ْياي ـا الـذ  منـوا اصـ  وامـيف قـدر نـصف ـار  ُْ ِ َُ َ ْين ِ  َ عـ﴾   َ  

ي ﴿)٧(الطاعات ن املعا ص واملصائب و ْو صابرواع ُ ِ َ وا )٨(﴾ الكفارَ و ن فال  ْو رابطواشد صربا منكم ﴿أيك ُ ِ َ وا   اجلهاد  َ ع﴾ أ قيم
ُو ا قوا اهللاَ﴿ والكم َ  ع أ ح﴾يف  ُلعلكم    ﴿)٩(مجي ْ ُ  َ َْفلحونَ ُْ ن النار)۲۰۰(ِ ون  وزون باجلنة و م﴾  تنج   .تف

                                                
قوه صـلوات  نوا بسيدنا حممـد وصـد   فآم، وكان اجلميع على دين سيدنا عيسى، ومثانية من الروم،شةبواثنان وثالثون من احلَ   

  )خازن. (ليهمااهللا وسالمه ع
  ]علمية [.أشار به إىل أنه ليس حاال من ضمري إليهم ألن احلال قيد العامل واإلنزال غري مقيد به كما الخيفى] يؤمن[ :قوله  )١(
  )مجل. ( ﴿وما أنزل إليهم﴾:أي احلال املذكور وكذا فيما بعده وفيما قبله من قوله] ى فيهراعم [:قوله  )٢(
  ]علمية [.مجع فتأمل¼ اخلاشعني½مفرد و¼ يؤمن½يه دفع ملا يتوهم أنه ال يصح أن يقع حاالً عنه ألن ضمري ف] ¼نم½معىن [ :قوله  )٣(
  )مجل. ( متعلق ذا التفسري¼كفعل غريهم½ : وقوله،تفسري للشراء املنفي] بأن يكتموها [:قوله  )٤(
  )مجل. (﴾أولئك يؤتون أجرهم مرتني﴿ ففيها ¼كما يف القصص½ : وقوله،أي إلميام بكتام وبالقرآن] مرتني [:قوله  )٥(
 ، عامل من األجر مـن غـري حاجـة إىل تأمـل    أي لنفوذ علمه جلميع األشياء فهو عامل مبا يستحقه كلُّ      ] سريع احلساب  [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. ( املوعود به إليهمرواملراد بيان سرعة وصول األج
  ]علمية [.وأعظمها الصرب عن املعصية،  مراتب الصرب الثالثةأشار بذلك إىل] إخل...على الطاعات[ :قوله  )٧(
وأشار . فمعناه وغالبوا الكفار يف الصرب على الشدائد   ¼ إخل  ...الكفار½: فقوله، إمنا قدره ليكون مغايراً عما قبله     ] الكفار[ :قوله  )٨(

فهـو  ، ل وأفـضل مـن الـصرب علـى مـا سـواه      وألنـه أكمـ  ، املفسر إىل أنه من باب ذكر اخلاص بعد العام لشدة متعلقه وصعوبته 
  ]علمية [)مجل( .كعطف الصالة الوسطى على الصلوات

  ]علمية [.أشار به إىل أن عدم ذكر املتعلق للتعميم] يف مجيع أحوالكم[ :قوله  )٩(
  
  
  
  
  
  
  

 مد١٢. أي غالبوهم يف الصرب على شدائد احلرب? 

 ع
 ع

   ٓ َِك اُول ٰ
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  )١(سورة النساء
ون آية ع و س أو ست أو  سبعمدنية مائة و   سبمخ

رحيم ن ا ر ِبسم ا ِ ا ِْ ِْ َ َّ لّ مح ِل ٰ ْ  ِ  
ُ ياي ا الناس﴿  َ ُ ا قوا ربكم ﴿)٢( أهل مكة﴾ أيَ   ُ  َ ْ ُ وه ﴿)٣( عقابه﴾ أي  ْالذي خَلقكمتطيع بأن  ُ َ َ ْ ِ ٍمن  ْفس واحدة )٤(  َ ِ ٍ  ْ   و ﴾ آدم ﴿ 

ْخَلق من ا زو َ َ ْ ِ َ َج اَ رى ﴿َ ن أضالعه ا ع  ن  واء باملد  ليس﴾ م م َ  و بثضلح ر ﴿َ رق و نـش﴾  َ من ما ف ُ ْ واء ﴿ِ ن آدم و حـ﴾  َ ِرجـاًال مـ
ًكث ْ ا و  ساء ٓ َ ِ  ً ِ ُ و ا قوا اهللاَ ﴿.)٥(﴾ كثريةَ َ الذي  س)٦( َ  ْ ِ َاءلون  َْ ُ راءة بالتخفيف ، يف السني)٨( يف األصل)٧(﴾ فيه إدغام التاءٓ ق ويف 

                                                
هـذه   وذلك ألنه تعـاىل أمـر النـاس يف أول    ،اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثرية من التكاليف        ] سورة النساء  [:قوله  )١(

 وذا املعىن ختمـت  ،فة م وإيصال حقوقهم إليهم وحفظ أمواهلم عليهم أ والر ،امتيالسورة بالتعطف على األوالد والنساء واألَ     
خـر مـن   أُ وذكـر يف أثنـاء هـذه الـسورة أنواعـا      ]١٧٦: النـساء [﴾  ﴿يستفتونك قل اهللا يفتـيكم يف الكاللـة   : وهو قوله  ،السورة

ارة والصالة وقتال املشركني وملا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلـها علـى الطبـاع ال        وهي األمر بالطه   ،التكاليف
 ، وهي تقوى الرب الـذي خلقنـا واإللـه الـذي أوجـدنا     ،جرم افتتح السورة بالعلة اليت ألجلها جيب محل هذه التكاليف الشاقة   

  )كبري. (﴾يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم﴿ :فلهذا قال
  )كبري. (وأما األصوليون من املفسرين فقد اتفقوا على أن اخلطاب جلميع املكلفني وهذا هو األصح] أي أهل مكة [:قوله  )٢(
  ]علمية [.إمنا قدر املضاف ألن االحتراز عن ذات اهللا محال] عقابه[ :قوله  )٣(
نـه خلقكـم وأنـشأكم مـن     أ ومن أوصافه  ،كم ومربيكم  فاملعىن اتقوا اهللا ألنه مالك     ،تأكيد لألمر املتقدم  ] الذي خلقكم  [:قوله  )٤(

 من خلقه مفتقر إليه يف كل حملة وطرفـة  ل بل ك، فمن كان ذه الصفات فهو أحق بأن يتقى ألنه ال استغناء عنه  ،نفس واحدة 
  )صاوي، كبري. (وحلظة

  )صاوي، مجل. (أشار بذلك إىل أن يف اآلية اكتفاء] نساء كثرية [:قوله  )٥(
تكرير األمر ألجل بعض آخر مـن موجبـات االمتثـال ألن سـؤال بعـضهم لـبعض بـاهللا يقتـضي االتقـاء مـن           ] اتقوا اهللا و [:قوله  )٦(

  )مجل. (خمالفة أوامر ونواهيه
 وسـوغ اإلدغـام تقـارب التـاء الـسني إذ      ، من تكرير املثل فراراً أي التاء الثانية بعد إبداهلا سيناً     ] إخل... فيه إدغام التاء   [:قوله  )٧(

  )كرخي. (ني يف اهلمس واالنفتاح وغريمهاس وألن التاء تشبه ال،ا من طرف اللسانمه
فـال يـرد أن املاضـي ال يكـون يف آخـره نـون       ، أشـار بـه إىل أنـه مـضارع ال مـاض     ] إخل...فيه إدغام التاء يف األصـل     [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.اإلعراب

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 
 
 

 

    

 
0 

٢٦٩  

 
0 

    

 
0 

 
0 

  ̀    

ون ﴿أي )١(حبذفها ٖ بـ  ل تساء ض أسـألك بـاهللا وأنـشدك بـاهللا ﴿ِ ول بعـضكم  لـبع﴾ فيمـا بيـنكم حيـث  واَ ويقـ  )٢(تقـ﴾ ا
َاالرحام﴿ َ ْ َ وهاْ رحم،)٣(تقطع﴾ أن  وا يتناشـدون بـا ر عطفـا   الـضمري يف بـه وكـا راءة بـا ل ويف  ن عـ جل َ ان اهللاَ  ـان  ﴿)٤(قـ َ ِ 

ًعَليكم رق با ْ ِ َ ْ ُْ زل متصفا بذلك،كم بها حافظا ألعمالكم فيجازي)٥(﴾)۱(َ زل يف يتيم.)٦(ي أي لم  ن وليـه)٧(ن و  )٨(مـ طلب 
ٰ و  توا ال تمى﴿: )٩(ماله فمنعه َ ْ ُ ن)١٠(﴾َ ْاموال م ال أب هلم ﴿)١١(ي الصغار الذ ُ َ َ ْ واَ   .......................... )١٢(بلغ﴾ إذا 

                                                
  )مجل. ( السني على القراءة األخرى اليت أدغمت يف ألا الثانية التاءأي] حبذفها [:قوله  )١(
 كمـا  ﴾بـه ﴿ ال جمرور عطفا على ضمري اـرور يف   ﴾اهللا﴿ منصوب عطفا على     ﴾األرحام﴿فيه إشارة إىل أن     ] اتقوا[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.قيل ألنه ضعيف
 فـإن قطـع   ،¼دة األرحـام واتقوا قطع مو½ ﴿واألرحام﴾ على حذف املضاف أي     :أشار بذلك إىل أن قوله    ] أن تقطعوها  [:قوله  )٣(

  )صاوي، مجل. ( وصلة األرحام باب لكل خري،الرحم من أكرب الكبائر
 واتقـوا األرحـام   ، أي فاملعىن اتقـوا اهللا ألنكـم تتناشـدون بـه       ،هذا مرتب على القراءة الثانية    ] حموكانوا يتناشدون بالر   [:قوله  )٤(

 يتِـ يحِل ِبذْأخـ  ال تيبنؤم ألخيه سيدنا موسى عليهما الصلوة والسالم ﴿   ومن التناشد ا قول سيدنا هارون      ،ألنكم تتناشدون ا  
ال ِبوِسأْرصاوي]. (طه[﴾ ي(  

 وهذا املعىن هو ، واصطالحا احلفيظ الذي ال يغيب عن حفظه شيء ،الرقيب لغة من ينظر يف األمور ويتأمل فيها       ] رقيبا [:قوله  )٥(
صاوي. (وجلاملراد يف حق اهللا عز(  

فيفيـد أن اهللا اتـصف   ، يفيـد اإلنقطـاع  ¼ كـان ½تقـديره أن لفـظ   ، جـواب عـن سـؤال مقـدر     ]ل متصفا بذلك  زأي مل ي   [:قوله  )٦(
  )مجل، صاوي. ( وأبداً أي هو متصف بذلك أزالً، هنا لالستمرار﴾كان﴿ فأجاب بأن ،ى وانقطعضباحلفظ فيما م

  ]علمية [.ب نزول اآلية اآلتية على وفق عادتهأشار به إىل بيان سب] إخل...ونزل يف يتيم[ :قوله  )٧(
  )مجل، صاوي. ( لذلك اليتيموكان الويل عماً] طلب من وليه[: قوله  )٨(
ه  اهللا وأطعـت رسـولَ  طعـت أ فلما مسعها الويل قـال  ،فلما منعه شكا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتلت اآلية     ] فمنعه [:قوله  )٩(

  )مجل، صاوي. (وب الكبرينعوذ باهللا من احل و،عزوجل وصلى اهللا عليه وسلم
، صـاوي . ( شـديداً  وحتـذيراً  عظيمـاً  وقـدم مـال اليتـيم ألن فيـه وعيـداً     ،شروع يف موارد االتقاء ومظانه    ] مىتوا اليتٰ آو[: قوله  )١٠(

  )مجل
فـاليتيم يف اآلدمـي   ،  موجودةأي ولو كانت أمهم، ¼الذين ال أب هلم½: أشار املفسر لتفسري اليتامى بقوله    ] إخل...الذين[ :قوله  )١١(

وإن ماتت أمه فقـط قيـل   ، فإن مات األبوان قيل للصغري لطيم، ويف غريه من كان معدوم األم، من كان معدوم األب وهو صغري  
ِجيعلمية [) بتصرف مجل،صاوي( .له ع[  

  ]علمية [.ء أموالكم﴾ اآليةوال تؤتوا السفها﴿: إمنا قيد به لئال يكون خمالفاً لقوله تعاىل] إذا بلغوا[ :قوله  )١٢(
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ُو ال ت بدلوا﴿  َ َ َ َ َالخ يث)١(َ ْ ِ َ رامْ ِبالطيب ﴿)٢(حل﴾ ا ن  كما )٣( تأخذوه بدله﴾ احلالل أيِ   مون  ن مـال اليتـيم أتفعل مخذ اجليد 
ن مالكم مكانه ﴿ رديء  موجعل ا ْ و ال تا لوا اموال مل ُ َ َ ْ َ  ُ َُ ْ َ ومةَ ٗ ا   اموا كم ان  ﴿)٥)(٤(مضم﴾   ِ ِْ ُ ِ َ ْ َ ً ان حوبـا ﴿)٦(﴾ أي أكلهـا  َْ ُ ﴾ ذنبـا َ

ًكب ْ ا﴿ ِ وا)۲( َ ر زلت  ج﴾ عظيما وملا  حت ن حتته ا)٧(ن ن والية اليتا  وكان فيهم  لع  م ن األزواجم مر أو الثمان   فال )٨(ش
ْو ان خْفتم﴿: ف ل ن بينهيعدل  ُ ِ ْ ِ ْال  قسطوا﴾ ن ﴿َا َ ُ ِ ْ ُ وا ﴿)٩(﴾  ٰ    ال تمىل تعد ٰ َ ْ وا أيضا ِ رهم فخا ن أ رجتم  ف﴾  م م ن أفتح

                                                
 كـشاة  ء وكان ويل اليتيم يف اجلاهلية يأخذ مـال اليتـيم اجليـد ويـدفع بدلـه الـردي             ،هذا ي آخر  ] إخل... وال تتبدلوا  [:قوله  )١(

صـاوي،  . ( ودرهـم بـدرهم   بـشاة  ويقـول شـاة  ، ودرهم زائف يتركه لليتيم ويأخذ لـه اجليـد         ،هزيلة يدفعها ويأخذ شاة مسينة    
  )مجل

  )صاوي، مجل. ( وإن كان رديئاً¼احلالل½ : وقوله،وإن كان جيداً] احلرام [:قوله  )٢(
  )صاوي. (أشار بذلك إىل أن الباء داخلة على املتروك]  بدلههأي تأخذو [:قوله  )٣(
 ألن  ثالـث ي وهـذا ـ  ، وقصده بذلك أكل اجلميع،أي بأن جتمعوا ماله على أموالكم وتصرفوا من اجلميع       ] مضمومة [:قوله  )٤(

 وال تـأكلوا أمـواهلم إىل   ، وال تتبـدلوا اخلبيـث بالطيـب   ، أي ال متنعوا اليتـامى مـن أمـواهلم إذا رشـدوا       األمر األول تضمن ياً   
 بأنه نص على مـستقبح األوصـاف زيـادة    : أجيب، ليس بذنب عظيمن أكل مال اليتيم منفرداًأ مقتضى اآلية   : إن قلت  .أموالكم

  )صاوي. ( ملاله يف ارتكاب اإلمث الكبري كأكله مضموماً وإال فأكله منفرداً، االستغناءيف التشنيع على من يأكله مع
  ]علمية [.وهو يف موضع احلال¼ إىل ½ــيشر إىل أن اجلار وارور متعلق مبحذوف يتعدى ب] مضمومة[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)شهاب. (وقيل هلما، للتبدل: وقيل، أشار به إىل أن الضمري لألكل] أي أكلها[ :قوله  )٦(
  )صاوي. (أي شق عليهم وطلبوا اخلروج من احلرج الذي هو اإلمث] حترجوا [:قوله  )٧(
 فلمـا نزلـت آيـة    ، ذات مال ومجال رغب فيها ألجل ماهلاة فكان الواحد منهم إذا وجد يتيم   ،أي اليتامى ] من األزواج  [:قوله  )٨(

 والثاين ، أو ال فالنهي يف األوىل عام يف اليتامى مطلقا أزواجاً  ﴾ن خفتم وإ﴿ : فرتلت ،النهي عن أكل مال اليتيم شق عليهم ذلك       
  )صاوي. (خاص باألزواج اليتامى

 ال ، حمذوراً بكون املعلوم خموفاً عرب عنه بذلك إيذاناً  ، واملراد باخلوف العلم   ،قساط العدل اإل] إخل... أن ال تقسطوا   [:قوله  )٩(
 هو العلم بوقوع اجلور املخوف ال اخلوف منه وإال مل يكن األمر شامال ملن يصرب      معناه احلقيقي ألن الذي علق به اجلواب      

ن لكـن ال لرغبـة فـيهن بـل يف     وم كانوا يتزوجون من حيل هلم من اليتامى الاليت يل  أوسبب الرتول   . على اجلور وال خيافه   
        ن أن مي ماهلن ويسيئون يف الصحبة واملعاشرة ويتربصونهـي اليتيمـة تكـون يف حجـر وليهـا فريغـب يف       :ل وقي،ن فريثوهن ت 

 وأمـروا أن  ، أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن يف إكمال الصداقفنهوا،  أن ينكحها بأدىن من سنة نسائها   ويريد ،ماهلا ومجاهلا 
 صة أو بـنق  واملعـىن وإن خفـتم أن ال تعـدلوا يف حـق اليتـامى إذا تـزوجتم ـن بإسـاءة العـشر              ،ينكحوا من سواهن من النساء    

  )روح البيان. (إخل...  فانكحوا ما طاب لكم من النساءالصداق

 ١٢. مالكأي من أمو? 

 ١٢. يعين قوله? 
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ن ﴿أ و وا بني النساء إذا  هن ال تعد نكحتم ْفانِكحوال ُ ْ وا ﴿َ زو ج﴾  ْطاب َ كم ﴿)١(نَم مبعىن﴾ َ مات ُ َ َ  من الن)٢(َ ِساء  ٓ ٰ مثن)٣(َ ْ َى و ـَ
ٰثلث و ربَع ُ َ َ ٰ زيدوا   ذلك)٤(﴾ أي اثنتني اثنتنيُ ع وثالثا ثالثا أو أربعا أربعا وال  َفان خْفـتم ا ﴿)٥(ت ْ ُ َِ ْ ْال  عـدلوا﴾ ن ﴿ِ ُ ِ ْ َ   ﴾

ًفواحدةفيهن بالنفقة والقسم ﴿ َ ِ َ ْ اونكحوها ﴿ا﴾ َ رواَ ْما مَلكت ايمانكمع   ﴿)٦(قتص﴾ ا ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ن اإلماء َ س م﴾  هلإذ  وق ن لي حلقن ا م
زوجات ﴿ َذلكللما  ِ ري ﴿ٰ واحدة أو ا ع فقط أو ا لتس﴾ أي نكاح األر ل ْ ادنب ْ اال  عولوا إىل ﴿)٧(قربأ﴾ ىـَ ُْ ُ َ وروا ﴿)۳(َ  َ و جتـ﴾ 

واُ توا ِالنساء صدقت ن  ﴿)٨(عط﴾ أ ِ ٰ ُ َ َ ٓ َ ع صدقة  ن ﴿)٩(مج﴾  ور ه  ًنحَلةمه ْ س ﴿،﴾ مصدرِ ن طيب  نف عطية  َفان ط   َ ع ْ ِ ْ ِ ْكم عن َ َْ ُ
                                                

بـأن  : فأجـاب ، وال شـك أن النـساء عقـالء   ، لغري العاقل¼ ما½تقديره أن ، أشار به إىل جواب سوال مقدر    ] ¼من½مبعىن  [ :قوله  )١(
واملعـىن  ، واقعـة علـى األوصـاف   ¼ امـ ½بـأن  : وأجيـب أيـضا  . لـنقص عقلـهن عـن الرجـال       ¼ ما½وعرب عنهن بـ  ¼ من½مبعىن  ¼ ما½

  ]علمية [.وأنكحوا الوصف الذي يعجبكم من النساء كاحلسب والنسب واجلمال
وفيـه اسـتحباب نكـاح اجلميلـة ألنـه      ، فيه اإلشارة إىل النظر قبل النكاح ألن الطيب إمنـا يعـرف بـه       ] ﴾ما طاب لكم  ﴿[:قوله  )٢(

  ]علمية[ )اإلكليل.(أقرب إىل اإلعفاف
  ]علمية[ )اإلكليل. (استدل به على منع نكاح اِجلنيات] ﴾ن النسآءم﴿[:قوله  )٣(
 وإال لـزم أنـه بيـان مجـع     ، فالواو ليست للعطـف ، أو أربعاً ني أو ثالثاً  تاملعىن أباح لكم يف االختيار اثن     ] نيتني اثن تأي اثن  [:قوله  )٤(

، صـاوي . ( جيـوز لـه أن ينتقـل إىل ثـالث أو أربـع     ني الت وإال لزم أن مـن اختـار اثنـ   ¼أو½ وال مبعىن    ، وبه قالت الظاهرية   ،تسع
  )بتصرف

فـال يـرد أن التقـدير    ، إشارة إىل أن التقدير باألعـداد املـذكورة لنفـي الزيـادة ال لنفـي النقـصان             ] والتزيدوا على ذلك  [ :قوله  )٥(
ــ  : الشرعي لنفي الزيادة والنقصان مجيعاً مع أن النقصان على األعـداد املـذكورة جـائز بقرينـة قولـه              . اآليـة ﴾واحدة﴿تعـاىل ف

  ]علمية[
 مفعول فعـل حمـذوف مـن قبيـل عطـف اجلملـة احملذوفـة الفعـل علـى          ﴾ما ملكت﴿إشارة إىل أن  ] إخل... اقتصروا[ :قوله  )٦(

  ]علمية [.فاندفع أن املعطوف على اجلزاء اليكون مفرداً، ال عطف املفرد على املفرد، اجلملة احملذوفة الفعل
  ]علمية) [هابِش (. من الدنو مبعىن القرب﴾أدىن﴿شارة إىل أن إ] أقرب[ :قوله  )٧(
 .¼أتـاه إتيانـاً جـاء   ½ ال مـن  ﴾ويؤتـون الزكـاة  ﴿: ومنـه قولـه تعـاىل   ، مبعىن أعطاه¼ آتاه إيتاء½أشار به إىل أنه من   ] أعطوا[ :قوله  )٨(

  ]علمية[
  اجلميـع املهـر  ىنمعـ و، داق بفـتح الـصاد وكـسرها   ويقال أيضا صـ   ، إما بضم الدال أو فتحها أو إسكاا      ] مجع صدقة  [:قوله  )٩(

 وعنـد  ، أو مقـوم بأحـدمها  ،أو ثالث دراهـم شـرعية   ، وأقله عند املالكية ربع دينار شرعي     ، الذي جيعل للمرأة يف نظري البضع     
حـد لـه بـل حبـسب مـا        عـشرة دراهـم شـرعية وأكثـر ال    ةياحلنف وعند ، أي شيء متمول أو خامتا من حديد       يالشافعي يكف 

 التفويض وهو العقد من غـري تـسمية    نكاحت السنةص وخص، فاملعىن ال تنكحوا النساء إال مبهر    ،واألمر لألزواج .  عليه اوتراض
Å     ٢٧١  

      ̀    
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ً  ء من   ْفسا َ ُ ْ  ٍ ْ ن الفاعـلَ ول  ز  ع﴾  حم وهبنـه لكـم،متيي ن الـصداق  يء  ن  ن لكـم  ف أي طابـت أ مـ شـ عـ ُف لـوه ﴿  )١(نفـسه ْ ُ ُ َ)٢( 
ًٔه يـا ْٓ ِ ًٔريـا  ﴿)٣(﴾ طيباَ ْٓ ِ زلت)۴ (ّمَ رة  رر فيه عليكم يف اآل ود العاقبة ال  ن﴾  خ ض ره ذلك ﴿)٤(حمم ن  ك ردا    م ُ و ال تؤتواع ُْ َ َ ﴾
َ السف اء األولياء ﴿أيها ٓ َ َ رجال والنساء والصبيان ﴿)٥(﴾  ن ا ن  ل املبذر م ُامواَ كمي ُ َ ْ واهلَ ْال    اليت يف أيديكم ﴿)٦(مم﴾ أي أ ِ  

ًجعل اُهللا َ كم ق  ٰ ِ ْ ُ َ َ وم مبعاشكم وصالح أودكمَ راءة قِ، غري وجههافيضعوها يف )٧(تق﴾ مصدر قام أي  ع قيمـة  ماَيق ويف  مجـ 
َو ار قو ُم في األمتعة ﴿م به اقَّوُتما  ْ ِْ ْ ُ ُ ْ وهم منها  ًو كسو ُم و قولوا ل م قوًال معروفا ﴿)٨(طعم﴾ أي أ َ ُْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َُ ة مجيلة َِددوهم عِ﴾ ع)۵(ْ

واهلم ُو ابتلــوا إذا رشـدوا ﴿)٩(مـبإعطـائهم أ َ ْ ٰال تمـى﴾ اختـربوا ﴿َ ٰ َ واهلم)١٠(﴾ْ رفهم يف أ وغ يف ديـنهم و حــ قبــل ا تـص  )١١(لبلـ

                                                
  )صاوي. ( فهو صحيح لكن يلزمه بعد الدخول صداق املثل،مهر

 بالغـة وإال فـال حيـل     ويـشترط أيـضا أن تكـون املـرأة رشـيدة     ، وإال فال حيل أخـذه   ،أي اختيارا ال قهرا   ] فوهبنه لكم  [:قوله  )١(
  )صاوي. (أخذه

فهـو شـامل للِبكـر    ، فيه جواز هبة الزوجة الصداق للـزواج وقبولـه ذلـك       ] ﴾فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه       ﴿[:قوله  )٢(
  ]علمية[ )اإلكليل. (والثيب

  ]ةعلمي [.فال يكون تاكيداً كما قيل، ﴾مريئاً﴿فسره بالطيب ليكون مغائراً لـ] طيبا[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.﴾إخل... فإن طنب لكم﴿: أشار به إىل بيان سبب نزول اآلية السابقة أي ما تقدم من قوله] نزلت[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ )اإلكليل.(يف اآلية احلث على حفظ األموال وعدم تضييعها] ﴾وال تؤتوا السفهآء﴿[:قوله  )٥(
  )صاوي. ( مالبسةىندك وإمنا هي أللِملْ فاإلضافة ليست ل،ملتصرفون فيهاإمنا نسبها لألولياء ألم هم ا] أي أمواهلم [:قوله  )٦(
  )صاوي، مجل. (اجعوج بفتحتني وبفتح فسكون معناه االداألو] أودكم [:قوله  )٧(
 لئال يكون ذلك أمراً بأن جيعلـوا بعـض أمـواهلم رزقـاً    ¼ منها½ومل يقل  ، ¼من½مبعىن  ¼ يف½إشارة إىل أن    ] أطعموهم منها [ :قوله  )٨(

 .بل أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروا فيجعلوا أرزاقهم من األرباح ال مـن أصـول األمـوال       ، هلم
  ]علمية[

 وذلـك  ،ك مالـك  أعطيتـ  ورشـدت  فإذا بلغـت ، وأنا أمني عليه،ك عندين يقول الويل لليتيم مالُ    أك] بإعطائهم أمواهلم  [:قوله  )٩(
  )مجل، صاوي. (اطرهم وألجل أن جيدوا يف أسباب الرشدألجل تطييب خو

 وفيـه دليـل علـى جـواز إذن     ،االبتالء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حىت تتبني حاله فيما جييء منه      ] ىٰموابتلوا اليتٰ  [:قوله  )١٠(
  )مدارك. (الصيب العاقل يف التجارة

  )مجل. (ألوىل يف أمواهلما] وتصرفهم يف أحواهلم [:قوله  )١١(

 ١٢. جمزوم على جواب النهي? 
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﴿   ّٰۤ َاذَح َا بَلغوا الن احِ َ  ُ و استكمال أ باالحتالم )٢(له  أي صاروا أهال )١(﴾َ ن و هو ا رة لس عشس  يمخ  )٣(فع سنة عنـد الـشا
ْفان   ستم﴿ ُ َْ َ ْ رتمِ ًمن م رشدا ﴿)٤(بص﴾ أ ْ ُ ْ ُ ْ ۤفادفعوا الي م اموال م و ال تا لو ا  ﴿)٥(﴾ صالحا يف دينهم وماهلم  َُ َْ ُِ َْ َ َ ْ ْ ُْ َ ََ ْ ِ  ُ َ ولياء  أيها األ)٦(﴾َْ
ًا افا﴿ َ ْ ق حالِ ًو بدارا ﴿)٧(ح﴾ بغري  َِ ن إىل إنفاقها خمافة  ْان يك  وا ﴿)٨(ي﴾ أي مبادر ُ َْ ْ زمكم تسليمها إليهم َ  فيل﴾ رشداء 
َو من  ان﴿ ََ ْ ن األولياء ﴿َ ْغنيا فليستعففم﴾  ِ َ ِْ َ ْ َ ْ ن مال اليتيم ﴾ أيَ  ن أكله ﴿)٩(ع يعف  ع  م و َو من  ان فق ْ ا فليميتن ْ َ ِ ًَ َ ََ ْ ْا لَ ُ ﴾ منه ْ

                                                
 وفعل ، ابتدائية وهي اليت تقع بعدها اجلمل وما بعدها مجلة شرطية جعلت غاية لالبتالء       ¼حىت½] حىت إذا بلغوا النكاح    [:قوله  )١(

  )أبو السعود. ( وجوابه الشرطية الثانية،الشرط بلغوا
  )مجل(.  ألن يعقدوه بأنفسهم وإال فالصغري يزوجه أبوهأي أهالً] له هالأأي صاروا  [:قوله  )٢(
وقـاال إذا مت للغـالم   ،  للغالم وسبع عـشرة سـنة للجاريـة    عشرة سنة مثاين رضي اهللا عنهحنيفة أيبوعند  ] عند الشافعي  [:قوله  )٣(

قال يف الكرت ويفىت بـالبلوغ فيهمـا خبمـس    .  أيضاً وعليه الفتوىحنيفة أيبواجلارية مخس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن      
ختار فإن مل يوجد فيهما شيء فمىت يتم لكل منـهما مخـس عـشرة سـنة بـه يفـىت لقـصر أعمـار أهـل          ويف الدر امل . عشرة سنة 

  ]علمية[ )الدر املختار. (املختار هو سنني تسع وهلا سنة عشرة اثنتا له ة البلوغمد وأدىن. زماننا
  )مجل. ( لكان أنسب باملقام كما صنع غريه¼علمتم½ـ لو فسره ب] أبصرمت [:قوله  )٤(
قال أبـو  ، تفصيله أنه اختلف العلماء يف دفع ماله إليه، أشار به إىل بيان مذهب إمامه الشافعي      ] صالحا يف دينهم وماهلم   [ :ولهق  )٥(

وإمنـا اعتـرب   ، فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله على كـل حـال  ، اليدفع إليه ماله حىت يبلغ مخساً وعشرين سنة       : حنيفة رضي اهللا عنه   
فإذا زادت عليها سبع سنني وهـي مـدة معتـربة يف تغـري أحـوال      ، ذكر عنده بالسن مثاين عشرة سنة   هذا السن ألن مدة بلوغ ال     

،  فعند ذلك متت املـدة الـيت ميكـن فيهـا حـصول تغـري األحـوال       ¼مروهم بالصالة لسبع  ½: اإلنسان لقوله عليه الصالة والسالم    
وهـو  ، ال يدفع إليـه أبـداً إال بإينـاس الرشـد    :  رضي اهللا عنهوقال الشافعي، أونس منه الرشد أو مل يؤنس    ، فعندها يدفع إليه ماله   

  ]علمية [)كبري، شيخ زاده. (قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل
مـا منـصوبان علـى املفعـول مـن أجلـه أي       أ : فيه وجهـان أحـدمها  ﴾ وبداراًإسرافاً﴿ : وقوله،مستأنف] وال تأكلوها  [:قوله  )٦(

كـان األوليـاء يـستغنمون أكـل مـال اليتـيم لـئال يكـرب         ½ :نه قالأقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      ون. دارألجل اإلسراف والبِ  
  )مسني. ( واختار هذا املفسربادرينما مصدران يف موضع احلال أي مسرفني ومأ : والثاين¼فينتزع املال منهم

  ]علمية [)شهاب. (حلال منصوب على ا﴾إسرافا﴿أشار به املفسر إىل ما اختاره أن ] حال[ :قوله  )٧(
وال تأكلوها حـال  : تقديره،  حمذوف﴾بدارا﴿ومفعول ،  مفعول ألجله﴾أن يكربوا﴿: قدره إشارة إىل أن قوله   ] خافةم[ :قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي. (كونكم مسرفني فيها مبادرين ألكلها خمافة طروكربهم عليكم فيأخذوها منكم
 ، وعفيـف  أي كـف فهـو عـف   فَـةً افَا وعفـ  وعةٌف بالكسر عفَّملختار عف عن احلرام يعِ    يف ا ] أي يعف عن مال اليتيم     [:قوله  )٩(

  )مجل. ( عطف تفسري¼وميتنع من أكله½ :وقوله. ة وعفيفةواملرأة عفّ
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ِبالمعروف﴿ ْْ ُ ْ َ رة عملهِ ْ فاذا دفعتم الي م ﴿)١(ج﴾ بقدر أ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ ََ ْاموال م فاش دوا عَلي م﴾ أي إىل اليتا  ﴿ِ ْ ِْ َِ ْْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َتَ﴾ أم َ رئتم ّسل بوها و م
ع اختالف  فتلئال  وا إىل البينةـيق ر إرشاد ﴿)٢(جعر ِ و ك   باهللاِم وهذا أ ٰ َ ْحس ﴾ الباء زائدة ﴿َ ِ ﴾ حافظـا ألعمـال خلقـه )۶(ًباَ

زل ردا،وحماسبهم وريـث النـساء والـصغار)٣(ن و ن عـدم  ت ملا كان عليـه اجلاهليـة  جـال  ﴿:مـ ِل   َ ربـاء ِ ق﴾ األوالد واأل
ٌ صيب﴿ ْ ِ َ مما ترك الوالدن و اال بون﴾ حظ ﴿َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ٰ ِ َ  َ ْ َ َ ون ﴿  و ف﴾ ا ٰ و للنساء  صيب مما ترك الوالدملت ِْ َ  َِ ْ َ َ ٌ ِ َ ِٓ َ ُن و اال بون مما قل من َ  ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ْ  ﴾ أيَ

َ او ك  املال ﴿ ُْ َ ً  ص با م وضا ﴿)٥( جعله اهللا)٤(﴾َ ْْ ُ ْ  ً ِ وعا بتـسليمه إلـيهم ﴿)۷(َ َو اذا حـ  القـسمةمقط﴾  َْ ْ ِ ََ َ َ ِ ُاُولـوا ﴾ للمـرياث ﴿َ
ٰال    ْ ُ رث ﴿ْ ن ال  رابة  ي﴾ ذوو ا مم ُو ال تمى و المسكِ ْ  فار قلق ُ ْ َ ُ َٰ َ ْ َْ َٰ ُو ُم من ٰ ْ  ْ ْو قولوا﴾ شيئا قبل القسمة ﴿ْ ُْ ُ   ....)٦(﴾ أيها األولياءَ

                                                
  ]علمية [.وال يزاد إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية، يشري إىل أنه يأكل على وجه األجرة] بقدر أجرة عمله[ :قوله  )١(
  )مجل. (يصدق إال ببينة  الهيولِّموذلك ألن الويل إذا ادعى دفع املال ِل] وا إىل البينةعفترج [:قوله  )٢(
ة بـضم الكـاف واحلـاء    حـ ته أم كُأ وترك امر،روي أن أوس بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه توىف        ] إخل... ونزل ردا  [:قوله  )٣(

 فأخذا ماله ومل يعطيا امرأتـه وال  ،ابنا عم امليت ووصياه ومها سويد وعرفجة فقام رجالن مها ،املشددة وثالث بنات له منها  
 ل ويقولـون ال ا وإمنا كانوا يورثـون الرجـ  ، وكان أهل اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغار وإن كان الصغري ذكراً      ،بناته شيئاً 

 واخلـاء  د وهو بالـضا ،خ عليه وسلم يف مسجد الفضية إىل رسول اهللا صلى اهللا فجاءت أم كح، إال من قاتل وحاز الغنيمة  ىيعط
 ثـالث  يإن أوس بن ثابت مات وترك علـ ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا    فشكت إليه وقالت يا    ،املعجمتني موضع باملدينة  

 ،ناتـه شـيئاً  ب  وهو عند سويد وعرفجة مل يعطيـاين وال  حسناً وقد ترك أبوهن ماالً،بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن  
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       يـا : فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـاال    ،ن يف حجري ال يطعمن وال يسقني      هو

فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا    ،  املـرياث  فرتلت هذه اآلية فأثبتـت هلـن  ، وال ينكني عدواً وال حيملن كالً  أوالدها ال يركنب فرساً   
 فـأنزل  ،¼ مما ترك ومل يبني كم هو حىت أنظر ما يـرتل فـيهن  ا من مال أوس شيئاً فإن اهللا جعل لبناته نصيبا ال تقرب ½: عليه وسلم 
 وهـذا  ،ة الثمن والبنـات الثلـثني والبـاقي البـين العـم     ح صلى اهللا عليه وسلم أم كُى فأعط﴾يوصيكم اهللا يف أوالدكم   ﴿اهللا تعاىل   

  )يبخط. (دليل على جواز تأخري البيان عن اخلطاب
 وهـذا البـدل مـراد يف اجلملـة     ، وإليهـا يعـود الـضمري اـرور    ، الثانية بإعادة اجلار¼ما½بدل من   ] مما قل منه أو كثر    [: قوله  )٤(

كاخليـل وآلـة احلـرب     وفائدته دفع توهم اختصاص بعض األموال ببعض الورثـة  ،األوىل أيضا حمذوف للتعويل على املذكور     
اللرجال وحتقيق أن لكل من الفريقني حقا من كل م دقو أبو السعود. (لَّج(  

  ]علمية [. نصب على أنه مفعول ثان جلعل املقدر املفهوم مما قبل كما ال خيفى﴾نصيبا﴿إشارة إىل أن ] جعله اهللا[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)مجل( .ولياء اليتامىأشار به إىل أن اخلطاب أل] أيها األولياء[ :قوله  )٦(
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ْ ل م﴿ ُ ورثة صغارا ﴿َ ًقوًال معروفال﴾ إذا كان ا ْ ُ ْ  ْ ونه وأنه للصغار وهذا أ )١(﴾ مجيال بأن تعتذروا إليهم)۸(َ متلكنكم ال 
ركـه وعليـه ن ـاون النـاس يف  وخ وقيل ال و تقيل إنه  لكـ ن ا)٢(منس و نـدب و بـ  عـ َو لـيخشن عبـاس واجـب ﴿فهـ ْ َ ْ ﴾ أي َ

ْالذ لو تركواع   اليتا  ﴿ْليخف ُْ َ َ َ يَنْ ِ وا أن   يتـ﴾ أي قـار واـب ْمـن خلف ـم ﴿)٣(كر ِْ ِ ْ َ وم ﴿ ﴾ أيِ ًذريـة ضـعفامـ بعـد  ٰ ِ ً ﴾ أوالدا ُ  
ْخافوا عَلي م ﴿)٤(صغارا ِْ َْ ُ ُفل تقوا اهللاَ﴾ الضياع ﴿َ  َ ْ وا إلـيهم مـا )٥(﴾َ ر اليتـا  وليـأ ت يف أ ن م مـون أن يفعـل بـذريتهم  حيبـ

ْو ليقولوابعدهم ﴿ ُْ ُ َ ْ ْقوًال ﴿للميت )٦(﴾َ ً سديداَ ْ ِ ورثتـه )۹(َ روه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع البا   وابا بأن يأ ل﴾  م ص
َان الذ يا لونركهم عالة ﴿ـيتوال  ْ ُ ُ ْ َين َ ْ ِ ًاموال ال تمى ظلما)٧ (ِ   ْ ُ ْٰ َٰ َ َ ْ قَ   ............................................ح﴾ بغري 

                                                
 املراد عن عـدم كثـرة   : وقيل. إذا كانت الورثة صغاراً فال تعطوهم شيئاً  أي عن عدم اإلعطاء أصالً    ] بأن تعتذروا إليهم   [:قوله  )١(

  )خازن. ( يف احلالة املذكورة قليالًاء وتعطوهم شيئاًطاإلع
 وهـذا هـو املعتمـد املقـرر يف     ، منـه منـدوب    م أي فإعطـاؤه   ¼فهـو نـدب   ½ : وقولـه  .¼وقيـل ال  ½ :أي على قوله  ] وعليه [:قوله  )٢(

 وهـذا ضـعيف يف   ، أي رزقهـم منـه واجـب   ¼وعـن ابـن عبـاس واجـب     ½ :وقوله.  لكن بشرط أن يكون الورثة كاملني      ،الفروع
  )مجل. (الفروع

  ]علمية[ .¼لو½ولذا ترك الالم يف جواب ، ¼أن½ مبعىن ﴾لو﴿فيه إشارة إىل أن ] أن يتركوا[ :قوله  )٣(
وإن كان أصل ذلك مـن  ، أشار به إىل أن املراد من الـذرية ولده ونسله كما هو املعروف يف اللغة أيضا] أوالدا صغارا [ :قوله  )٤(

وإىل أن املراد من الـضعفاء الصغار بإرادة امللزوم من الالزم ليكـون أدل علـى عـدم       . الذر مبعىن التفريق كما يف اللسان وغريه      
  ]علمية [.و األوفق باملقامهوقدرة الكسب 

 فلـذلك ذكـرت فـاء الـسببية ففـي اآليـة اجلمـع بـني املبـدأ          ،ةيالتقوى مسببة عن اخلوف الذي هو اخلش  ] فليتقوا اهللا  [:قوله  )٥(
  )مجل. (واملنتهى

م مثـل مـا يقولـون    هلـ ا  وأوىل من هذا كلـه وليقولـوا لليتـامى بـأن يقولـو     ،األوىل للمريض كما يف عبارة غريه    ] وليقولوا [:قوله  )٦(
 ﴿وليخش﴾ ألولياء اليتامى على صـنيع  : وذلك ألن اخلطاب يف قوله ، املتضمن للشفقة والتأديب   يهمألوالدهم من اخلطاب إل   

 ﴿وليخش﴾ ملن حـضر املـريض   : فمقتضى السياق أن يكون اخلطاب هنا هلم أيضا وبعضهم جعل اخلطاب يف قوله       ،املفسر
  )مجل. (تلفيقفجعله هنا له أيضا ففي كالمه نوع 

 وكـان اليتـيم ابـن    ، مال يتـيم يد بن زيد وِلثَرنزلت هذه اآلية يف رجل من غطفان يقال له م         ] إخل...  يأكلون إن الذين  [:قوله  )٧(
 فـأنزل اهللا  ، فـشق األمـر علـى اليتـامى    ، فلما نزلت امتنعوا مـن خمالطـة اليتـامى بالكليـة    ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية،أخيه فأكله 

 ، ناسخ هلـذه اآليـة    ﴾ن ختالطوهم فإخوانكم  إو﴿ :وقد توهم بعضهم أن قوله    ] البقرة[ ن ختالطوهم فإخوانكم﴾  إ ﴿و :جلعزو
 ألن أكل مال اليتـيم  ، وهذا ال يصري منسوخاً، ألن هذه اآلية واردة يف املنع من أكل مال اليتامى ظلماً      ،ن تومهه مموهذا غلط   

Å     ٢٧٥  

      ̀    
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َ انما يا لون ﴿ ْ ُ ُ ْ  َ َ ْ    بطون مِ ِ ِْ ُ ُ ْ ً نارا ﴿)١(﴾ أي مألهاِ َو سيصَلون ﴿)٢(﴾ ألنه يؤول إليهاَ ْ ْ ََ ونَ ول يد خل﴾ بالبناء للفاعل وا  )٣(ملفع
ًســِع ْ ا﴿ ون فيهــا ﴿ـحيتــ )٤(﴾ نــارا شــديدة)۱۰(َ ُ يوصــيكمقر ُ ْ ِ ْ ركم ﴿ُ ْ اوالدكــم ﴿)٦(﴾ شــأن  )٥ ( اهللاُم﴾ يــأ ُ ِ َ ْ ر َ ك﴾ مبــا يــذ
ِللذ ﴿ َ َ ثل حظِ م﴾ منهم ﴿ِ  ُ ِاالنثي ْ ﴾ نصيب ﴿ْ َْ َ ُ  فله نصف املال وهلما النـصف فـإن كـان معـه )٧(﴾ إذا اجتمعتا معهْ

رد حاز املال ﴿إواحدة فلها الثلث وله الثلثان و ُفان كن نفن ا ْ ِ ً ساء﴾ أي األوالد ﴿َ ٓ َ َفوَق اثنت ْ  فَل ن  ثلثا ﴾ فقط ﴿ِ ُ ُ ُ َ َِ َ َ ْ ْ
َما ترك َ َ رك﴾)٩( وكذا االثنتان)٨(﴾ امليتَ وله ﴿فلهما الثلثان مما  ت ألنه لألختني    ..........................بق

                                                
 وارد على سبيل اإلصالح يف أموال اليتامى واإلحـسان إلـيهم   ﴾الطوهم فإخوانكمن ختإو﴿ : وقوله .رئبغري حق من أعظم الكبا    
  )خازن. (وهو من أعظم القرب

 .ووجهه أن الظرف إمنا يكون ظرفاً إذا شغل بتمامه املظـروف وإال فـالظرف بعـضه          ، أشار به إىل معىن الظرفية    ] ألهاِم[ :قوله  )١(
  ]علمية[

ووجـه الـدفع أن النـار جمـاز علـى طريـق       ، به إىل دفع ما يرد أم ال يأكلون النـار بـل األمـوال         أشار  ] ألنه يؤول إليها  [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.إطالق املسبب وإرادة السبب

وظاهر كالمه أنـه  ، فاستعمل يف الزم معناه،  القرب من الناروأصل الصلي، ان للمعىن املراد منه  أشار به إىل بي   ] يدخلون[ :قوله  )٣(
  ]علمية [)شهاب( . بالناريِلص: فيقال، إنه يتعدى بالباء: ليوق، متعد بنفسه

اد الوثن خاصة ورمبا مـات آكـل   ألا لعب، أشار بذلك إىل أنه ليس املراد خصوص الطبقة املسماة بذلك    ] نارا شديدة [ :قوله  )٤(
 .ة تطلـق علـى مـسمياا خاصـة    أنه تارة تطلق تلك األمساء على مـا يعـم مجيـع الطبقـات وتـار         : واحلاصل. مال اليتيم مسلماً  

  ]علمية[
 وبـدأ بـاألوالد   ﴾إخل... للرجـال نـصيب  ﴿ :شروع يف تفصيل أحكام املواريث املة يف قوله      ] إخل... يوصيكم اهللا  [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (ألم أقرب الورثة إىل امليت وأكثر بقاء بعد املورث
  ]علمية  [)هابِش (.قدر املضاف ليصح معىن الظرفية] شأن[ :قوله  )٦(
 وختـصيص  ،فانصنأشار إىل أن املراد أن لالبن من املـرياث مثـل نـصيب البنـتني حيـث اجتمـع الـ       و] إذا اجتمعتا معه   [:قوله  )٧(

 فـال حيـرمن بالكليـة وقـد     ، يف التفضيلفضعيف كات والتنبيه على أن ال،الذكر بالتنصيص على حظه ألن القصد إىل بيان فضله     
  )كرخي. (ن العاصب إذا انفرد حاز املالأن فائدة التعصيب أاشتركا يف اجلهة و

وال يرد شبهة اإلضـمار قبـل الـذكر ألنـه مـذكور معـىن ألن اآليـة ملـا              ،  للميت ﴾ترك﴿أشار به إىل أن ضمري      ] امليت[ :قوله  )٨(
  ]علمية [.كانت يف املرياث علم أن التارك هوامليت

 هـذان الوجهـان علـى    ¼إخل... ألنـه لألخـتني  ½ : وقوله،ثل ما فوق يف استحقاق الثلثني    ن االثنتني م  أأي  ] وكذا االثنتان  [:قوله  )٩(
 علـى   القيـاس : إحـدامها ، وقـد قـرر يف القيـاس طـريقتني    ،ني مـأخوذا بالقيـاس  نـت  فعليه يكون حكـم الث   ¼فوق½عدم زيادة لفظة    

Å     ٢٧٦  

      ̀    
 كما١٢. أكولاملأي ?

 ك١٢. الذَكَر?

 كما١٢. حظ الثلثنيأي ? 

 ك١٢ ﴾فإن كانت إثنتني﴿تعاىل يف آخر السورة =  

 ع ع
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ى أوىل )١( فهما أوىل وألن البنت ع األ ر  ع الـذ ق الثلث  نثـ  ك فمـتستح وهم زيـادة )٢( قيـل صـلة¼فـوق½ومـ ع  تـ وقيـل لـد ف
ر ﴿ ع الــذ واحــدة  ن جعــل الثلــث  زيــادة العــدد ملــا فهــم اســتحقاق البنتــني الثلثــني  كالنــصيب  لل مــ ْ و ان  انــتمــب َ َ ِْ ودة  ا ﴾ َ لــو مل

ًواحدة﴿ َ ِ ع فكان تامة ﴿َ ر راءة با ف﴾ويف  ل ِ فَل ا النصف و البوي ق ْ َ َ َ ِ َ ُْ  َ ُ ل ل واحد من ما السدس  أي امليت ويبدل منهما ﴿)٣(﴾َ ُ  َ ُ ْ  ٍِ ِ َ  ُ
ٌمما ترك ان  ان ل  ولد َ ََ ٗ َ َ ِ ِْ َ َ َ ى ونكتة البدل إفادة أما ال   ر أو أ يشت﴾ ذ نث ولـد ولـد االـك ق با لركان فيه وأ بـن وبـاألب اجلـد حل

ْفان﴿ ِ ُ لم يكن ل  ولد و ورِث  ابوه َ ٰ َ َ  َ َ َ ٌ َ ٗ   ْ ُْ ع زوج)٤(﴾ فقطَ ِ فالُم  ﴿)٥(م أو   ِ راراَ رها  زة و ف﴾ بضم ا كس ن ضمة إىل )٦(هلم ن االنتقال  م  م
وضعني ﴿ ملرة لثقله يف ا ُالث لثكس زوج والبا  لألب ﴿)٧( ثلث املال﴾ أيُ َفان  انل أو ما يب  بعد ا َ ْ ِ ٌ ل  اخوةَ َ ْ  ِ ﴾ أي اثنـان َ

                                                
  )مجل. ( على البنت املصاحبة لالبنالقياس: والثانية، األختني

 فإذا كـان معهـا   ، مما سبق فيما لو كان معها ذكر الثلثيعين أنه قد علم استحقاق البنت الواحدة    ] إخل...  البنت وألن [:قوله  )١(
 ألن البنت من حيث هي إذا استحقت الثلث مع من هو أقوى وأشرف منها فمع من      ، فللبنت األخرى الثلث أيضاً    ،بنت أخرى 

  )مجل. (ة يف كالمه هذا هو وجه األولوي،هي مساوية هلا يف الضعف أوىل
 ، والتقدير حينئذ فإن كـن نـساء اثنـتني    ¼صلة½ : وقوله ،هذان وجهان آخران يف استفادة حكم البنتني      ] إخل... قيل صلة  [:قوله  )٢(

 الظـاهر  ¼إخل... وقيل لدفع½ : وقوله،¼فلهما½ ومل يقل ¼فلهن½ والدليل على هذا املراد قوله يف اجلزاء       ،واملراد اثنتني فما فوق   
 ، هذا هو الظـاهر . على زياداإخل فيكون القيل الثاين مبنياً...  وقيل لدفع، معطوف على مقدر تقديره قيل صلة ال فائدة هلا       أنه

إخل ال إلخراج الثنتني عن اسـتحقاق الثلـثني كمـا    ... ن التقييد ا لدفع توهم أ ويكون حمصله    ،صالتهاأوحيتمل أنه مبين على     
  )مجل. (قتضى مفهوم املخالفةيد حبسب ميهو مفهوم من التق

. ¼ألبويـه ½ بـدل مـن   ¼لكـل واحـد  ½ خـرب مقـدم و  ¼ألبويـه ½ مبتدأ و¼السدس½شروع يف إرث األصول و  ] إخل... وألبويه [:قوله  )٣(
  )مسني(

ل ثلـث  أشار به إىل احتراز عما إذا ورثه أبواه مع الزوج أو الزوجة ألنه ليس لألم يف هذه الصورة ثلث ما تـرك بـ          ] فقط[ :قوله  )٤(
 إشارة إىل مذهب ابـن عبـاس ألن عنـده    ¼أو مع زوج½وقوله . مهورما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهذا على مذهب اجلُ    

  ]علمية [.لألم ثلث مجيع املال مع الزوج والزوجة
  :املراد بالزوج ما يشمل الزوجة فيكون إشارة إىل الغراوين املذكورتني بقوله] أو مع زوج [:قوله  )٥(

  )مجل. (وهكذا مع زوجة فصاعدا        فثلث الباقي هلا مرتب  وإن يكن زوج وأم وأب            
  

فألمـه  ﴿ أي هـذا والـذي بعـده وهـو قولـه       ¼يف املوضـعني  ½ : وقولـه  ، لالتبـاع  ة فالكـسر  ¼وكـسرها ½ :علة لقوله ] فرارا [:قوله  )٦(
  )مجل. (﴾السدس

 وذلـك فيمـا إذا   ، أي أو ثلـث مـا يبقـى   ¼أو ما يبقى½ : وقوله،هناك أحد الزوجني  أي فيما إذا مل يكن      ] لث املال أي ثُ  [:قوله  )٧(
Å     ٢٧٧  

      ̀    

 ك١٢. أي عدد البنات? 

 > ك١٢. فإن التثنية له حكم اجلمع يف املرياث 
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  ̀    

ورا أو إناثا ﴿ ُ فالُم  السدسكفصاعدا ذ ُ  ِ  ِ يء لإلَ ر إ و)١(خوةش﴾ والبا  لألب وال  ن ذ كرث  ر ﴿)٢(م ِمن  عدك ما ذ ْ َ  )٣(﴾ تنفيذِ 
ة يو  ﴿ ْ وصي   ِ ْ ٍ ِ ول ﴿َ ْ ب ـا اوملفع﴾ بالبناء للفاعل وا َ ۤ َ ْيـٍن د ﴿)٤(﴾ قـضاءِ وصـية   َ عـ﴾ عليـه وتقـديم ا ن وإن كانـت ل يالـد

وفا رة عنه يف ا لمؤ ْ  باؤكم و ابناؤكم ﴿)٥( لالهتمام بهاءخ ُْ ُُ ُٓ َٓ ْ َ َ ً ال تـدرون اي ـم ا ب َ كـم  ْفعـا ﴿)٦(﴾ مبتدأ خـربهَ َُ ْ ُْ َ ْ َ َُ  َ ْ ُ ْ َ ﴾ يف الـدنيا َ
رة فظان أن ابنه ون األب أ )٧(خواآل فيكـع له فيعطيه املـرياث  سأنف لعكع وبـا و )٨(نفـ اهللا هـ وإمنـا العـالم بـذلك 

ً   ضة من اهللاِ ان اهللاَ  ان عل  لكم املرياث ﴿)٩(ففرض ْ ِ ًَ َ َ ِ َ  َ ْ ًحكِ ﴾ خبلقه ﴿َِ ْ َ)۱۱(﴾.....................................  
                                                

 أو ، فاملراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلـث املـال   ، أي يف كل من املسئلتني     ¼والباقي لألب ½ : وقوله ،كان هناك أحد الزوجني   
  )مجل. ( وثلث الباقي لألم،بعد إخراج نصيب أحد الزوجني

  )مجل. (فقد حجبوا األم مع حجبهم باألب وهذا دليل خستهم] لإلخوةوال شيء  [:قوله  )١(
 خـرب هـذا   ¼مـن بعـد وصـية   ½ : وقولـه  ، مفعـول املـصدر    ¼ما ذكر ½ : وقوله ،أي من األوالد واألصول   ] رث من ذكر   إ و [:قوله  )٢(

 ق التـسلط ال أصـل   اسـتحقا ¼رث مـن ذكـر  إو½ فاملراد بقوله ، وهو متعلق مبحذوف أي يستحق التسلط عليه من بعد    ،املقدر
  )مجل. ( ولو كان هناك ديون مستغرقة كما هو معروف يف الفروع، املال إذ ذاك مبجرد املوتاستحقاق

ال يتـصور  و، وتقسيم اإلرث من بعد الوصية من أفعال الورثة    ، إمنا قدر املضاف ألن نفس الوصية فعل املوصي       ] تنفيذ[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أنه من أفعال الورثةتنبيهاً على ¼ تنفيذ½من املوصي فقدر 

  ]علمية [.ليصري من أفعال الورثة أو احلكام¼ قضاء½إمنا قدر ] قضاء[ :قوله  )٤(
 فقـدمت يف  ، على الورثة يف أخذها من غري عوض يصل إىل املورث خبالف الدين      أي لكون أدائها شاقاً   ] لالهتمام ا  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (ين بل هو نادرالذكر عليه وألا كثرية بالنسبة إىل الد
ة ب جـيء ـا للمناسـ   ﴾فريضة مـن اهللا ﴿ : وقوله،﴾من بعد وصية﴿ :أي واجلملة اعتراض بني قوله] إخل... مبتدأ خربه  [:قوله  )٦(

بنه وحـرم اآلخـر ومل يعلـم أيهمـا األنفـع      االتامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا احلكم الذي تقرر وحصر مرياثه يف أبيه أو   
  )مجل. ( لكان أوىل له ما فرضه اهللا تعاىلرك األمر على ما هو عليه ليأخذ كلٌ ولو ت،له

ولـو  ، يف نفـس األمـر  ¼  أنفـع فيكون األب½ : وقوله،إخل... فمنكم فريق ظانأي  إخل  ... أي فمنكم ظان  ]  أن ابنه  فظانٌ [:قوله  )٧(
بنه يف ااه أنفع له فيعطيه املرياث وحده مع كون معتقد أن أب أي ومنكم فريق ظان و    ¼ بالعكس½: وقوله. عرب بالواو لكان أوضح   

  )مجل. (نفس األمر أنفع له
 روى الطرباين .وذلك إما باعتبار نفع اآلخرة كالشفاعة أو الدنيا كحسن خالفة امليت فيما جيب أو فيهما            ] وبالعكس [:قوله  )٨(

  )كرخي. (خر إليه فريفع بشفاعتهحد املتوالدين إذا كان أرفع درجة من اآلخر يف اجلنة سأل أن يرفع اآلأأن 
 ألـف  له علـي ½ فهو من قبيل ﴾يوصيكم﴿: قولهمؤكد ل نصب على أنه مصدر    ة﴾فريض﴿: أشار به إىل أن قوله    ] ففرض[ :قوله  )٩(

  ]علمية [.¼درهم اعترافا

.  باإلمجاع يف الوفاءعن الدين?
 ك١٢
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زل متصفا بذلك ره هلم  أي لم  ي فيما د ٌ و َ كم  صف ما ترك ازواجكم ان لم يكن ل ن  ولد ﴿)١(ب َ َ َ ْ َُ َ  ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُِ ْ َ َ َ َ َ ن غريكم ﴿ِ ْ فان م﴾ منكم أو  ِ َ
ة يوص ْ  ب ا او دَ ا ٍن ل ن  ولد فَلكم الربع مما تركن من  عد وصي  ْين  َ ََ ُْ َُ  ۤ َْ ِْ َ ٌَ َِ ِ ِ َْ  َ ٍَ َ َِ َِ ُ ُ نُ  ولد يف ذلك ولد اال ق با ب﴾ وأ ل ُ و ل ن  باإلمجاع ﴿)٢(حل َ َ ﴾

زوجات تعددن أوال ْالربع مما تركتم ان لم يكن  كم ولد فان ﴿)٣(لأي ا ْ ُِ َ َُ ٌُ َ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ  ِ ِْ َ ٌ  ان َ كم ولد    َ َ ْ ُ َ ن ﴿َ ن غري ن أو  ه﴾  م ُ فَل ن  الث من منه ُ ُ َ
ة توصون ب ا او د ٍمما تركتم من  عد وصي  ْين  َ ْ َ  ۤ َْ ْ ِْ ََ ُْ ْ ُ ٍِ ِ ِ َُ ولد إمجاعا ﴿ََ  ن يف ذلك كا ل﴾ وولد اال ُو ان  ان رجل يورثب َ َ َْ  ٌ َُ َْ  واخلرب )٤(﴾ صفةِ

ً لَلة﴿ ٰ ِ اووال ولد ﴿)٥(﴾ أي ال والد لهَ ٌ امراة َ َ َ ورث كاللةْ َ  و ل   ﴿)٦(ت﴾  ور  ٌاخ او اُخت كاللة ﴿)٧(ثوللم﴾ أي  ْ َ َْ ن أمٌ  م﴾ أي 
رأ به ود وغريه ﴿)٨(قو ن  مسع ا ُ فل ل واحد من ما السدسب ُ  َ ُ ْ  ٍ ِ َ  َُ رك ﴿ِ ُ فان  انوا ت﴾ مما  ََ ْ ن األم  أي اإل )٩( ﴾ ِ وات  موة واأل خ خ

                                                
ل واالسـتقبال مبعـىن مل    كـاخلرب باحلـا  )أي كـان  (أشار به إىل أن اخلرب عن اهللا ذا اللفـظ ] أي مل يزل متصفا بذلك     [:قوله  )١(

 وعلـى هـذا   ، زائدة أو كان كذلك وهو اآلن على ما كان عليه ألنـه مـرته عـن الـدخول حتـت الزمـان      ¼كان½ أو  ،يزل كذلك 
  ومبعـىن ، مبعـىن األزل واألبـد  : يف القرآن على أوجـه ¼كان½ن أ ومعلوم  ،¼كان½ـاملعىن تتخرج مجيع الصفات الذاتية املقترنة ب      

 ، ومبعىن حضر أو وجـد ، ومبعىن ينبغي، ومبعىن صار ، ومبعىن االستقبال  ، ومبعىن احلال  ، األصل يف معناها    املنقطع وهو  املضي
  )كرخي. (كيد وهي الزائدةأوترد للت

. ب الـزوج إىل الربـع  جـ  فـال حي ، أو أنثـى خبـالف ولـد البنـت    أي سواء كان ذكراً] بنحلق بالولد يف ذلك ولد اال  أُو [:قوله  )٢(
  )مجل(

أن هـذا الفـرض للمتعـدد مـن      ﴾وهلـن ﴿: أشار به إىل دفع ملا يتـوهم مـن إيـراد ضـمري اجلمـع يف قولـه       ] دن أو ال  عدت[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.الزوجات

حال ألن احلال قيد للعامل والكاللـة متحقـق   ¼ كاللةً½و، ¼كان½خرب ¼ يورث½إن : أشار به إىل الرد على من قال      ] صفة[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.وقت اإلرثقبل املوت ألنه مقيد ب

  ]علمية [)صاوي( .أشار به إىل تفسري الكاللة وهو أرجح األقوال يف تفسري الكاللة] إخل...ال والد له[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.وحذفت الصفة واخلرب¼ كان½معطوف على اسم ¼ ةأامر½: أشار به إىل أن قوله] ث كاللةتور[ :قوله  )٦(
 ، فهـو مـوروث  هث وهو اسـم مفعـول مـن ورثـ    ورو م له فكل منهما يقال   ،ق بالرجل واملرأة  أي الصاد ] ثوأي للمور  [:قوله  )٧(

. ث اسـم فاعـل مـن املـضاعف     ويقـال مـور  ، مـن الثالثـي  هفامليت يقال له موروث بصيغة اسم املفعول على قاعدته يف جميئ        
  )مجل(

 ألا مبرتلة رواية اآلحاد يستدل ا ألا منقولة عن النيب  إمنا استدل ذه القراءة    أشار به إىل قراءة شاذة    ] إخل...قرأ به [ :قوله  )٨(
  ]علمية[ )صاوي( .صلى اهللا عليه وسلم

 وأيت بـضمري  ،نـاث  واملراد الذكور واإل،﴾أخ أو أخت﴿إلخوة من األم املدلول عليهم بقوله   االواو ضمري   ] فإن كانوا  [:قوله  )٩(
Å     ٢٧٩  

      ̀    
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َ ك   من ذلك ﴿ ِ ٰ ْ ِ َ َ ْ ن واحد ﴿َ لِث  م﴾ أي  ُف م   اء    الث  ِ ُ ٓ َ َ ُ ْ ُ رهم وَ وي فيه ذ ك﴾  ٍ من  عد وصي ة يو   ب ا او دنثاهم ﴿أيست ْين  َ ْ َ ۤ َ ِْ َٰ  ْ ٍ ِ َِ َ غ ْ   ِ َ
ٍمضار ّ ٓ َ و ُ ن ضمري  ي﴾ حال  رر)١(م ن الثلـث ﴿)٢(لض أي غري مدخل ا ر  و  بـأ ورثة بأن  مـ   ا كث ي ل ًوصـي ةع ِ ﴾ مـصدر َ
وصيكم)٣(مؤكد َمن اهللاِ ﴿)٤(لي  ٌ و اهللاُ عليم  ْ ِ َ ض ﴿َ را ن ا ره خللقـه  ئ﴾ مبا د لفـ مـ ٌ حلـيمبـ ْ ِ ن خالفـه)۱۲(َ وبـة  عمـ﴾ بتـأخري ا  ،لعق

ن أو رق ﴿ ن قتل أو اختالف د ع  س فيه ما ن  ر  ن ذ وريث  يوخصت السنة  م لي مب ك م َتلكنت ْ ر ِ ن أ ورة  م﴾ األحكام املذ م ك
ُ حدود اهللاِاليتا  وما بعده ﴿ ُْ رائعه اليت حدها لعباده ُ ليعم﴾  ٗو من يطع اهللاَ و رسول وها ﴿ّ وال يتعد)٥(لوا بهاش َ ْ ُ َ ََ َِ ِ ﴾ فيما حكم ْ 

                                                
 فـإن  : إشارة إىل الواحد أي أكثر من الواحد يعين¼ذلك½ و،لمذكر على املؤنث   ل  تغليباً ¼فهم½ : وقوله ¼كانوا½ :الذكور يف قوله  

 ـذا املعـىن لت   إ هذا أكثر مـن واحـد  : ألنه ال يصح أن يقال؛ على الواحدن يرث زائداً  كان م وإال ، معـىن كـثري وواحـد   نـايف ال 
  )مسني. (فالواحد ال كثرة فيه

أو ½ :ل بينـهما بقولـه  ص وال مينـع مـن ذلـك الفـ    ،ن هذا قيد يف مجيـع مـا تقـدم   يشري به إىل أ] ¼يوصى½حال من ضمري    [:قوله  )١(
.  ويغتفـر يف التـابع مـا ال يغتفـر يف املتبـوع     ، بـل هـو شـبيه بالوصـية أو تـابع        ، حمـض   ألنه ليس بأجنيب    وإن كان أجنبياً   ،¼دين

  )كرخي(
  ]لميةع [)صاوي( .اسم فاعل¼ مضآر½أشار بذلك إىل أن ] غري مدخل الضرر[ :قوله  )٢(
، ¼مـضآر ½لــ  أشار به إىل بيان لوجه نصبه مع اإلشارة إىل ضعف ما قيل إنه نصب علـى أنـه مفعـول بـه             ] مصدر مؤكد [ :قوله  )٣(

  ]علمية [.مع أنه موقوف¼ مضآر½ووجه الضعف أنه ال يناسب معه الوقف على 
  )مجل. (﴾دكميوصيكم اهللا يف أوال﴿ :أي املذكور بقوله] ¼يوصيكم½ـ مصدر مؤكد ل [:قوله  )٤(
ال يتعـدى    ومنـها مـا  ، منـها مـا ال يفعـل كالزنـا وحنـوه     :فيه إشارة إىل أن حدود اهللا تعاىل نوعـان ] إخل... لوا ا مليع [:قوله  )٥(

 وهـم الـذين هلـم سـهام مقـدرة        أصحاب الفرائض  :واعلم أن الورثة أصناف   ) كرخي. (كاملذكورات وحنوها كتزويج األربع   
 ، وبنت االبن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت وهلا مـع البنـت الـصلبية الـسدس    ،كثر الثلثان  ولأل ،كالبنت وهلا النصف  

 وهن عند عدم الولد وولـد  ]ب وأمت ألاألخوا[ و،وتسقط باالبن وبنيت الصلب إال أن يكون معها أو أسفل منها غالم فيعصبها 
 ،ة مـع البنـت أو بنـت االبـن    ب ويـصري الفريقـان عـص   ،ب وأم عنـد عـدمهن   وهن كاألخوات أل،باالبن كالبنات واألخوات أل  

 ،كثـر الثلـث   فللواحـد الـسدس ولأل  ]ولد األم[ رضي اهللا عنه و أيب حنيفة ب وباجلد عند     واأل ،ويسقطن باالبن وابنه وإن سفل    
وإن ب ولـه الـسدس مـع االبـن أو ابـن االبـن        واأل]ب واجلـد  األ[وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد االبن وإن سـفل و         

 األب وهو كـاألب عنـد عدمـه إال يف رد األم إىل    و واجلد وهو أب. ومع البنت أو بنت االبن وإن سفلت السدس والباقي        ،سفل
 مـن أي جهـة   ثنني من اإلخوة واألخـوات فـصاعداً   أو اال، وهلا السدس مع الولد أو ولد االبن وإن سفل        ]األم[ و ،ثلث ما يبقى  

 وهلـا  ]اجلـدة [ و.ا يبقى بعـد فـرض أحـد الـزوجني يف زوج وأبـوين أو زوجـة وأبـوين        وثلث الكل عند عدمهم وثلث م    ،كانا
 ولـه الربـع مـع    ]الـزوج [ و، واألبويات باألب، والكل باألم، حتجب بالقرىبى والبعد، ألم كانت أو ألب،السدس وإن كثرت 
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ُ يدخل به ﴿ ْ ِ ْ ون التفاتا ﴿ُ ُجنت تجري من تحت ا االن ر خلد في ا و ذلك الفوُز العظيملن﴾ بالياء وا ُ ْ َْ َ ْ َ ِْ َ ِ ِ ْ َِ ْٰ ْْ َ َِ َ َ ٍٰ ََ ْينْ ِ ٰ ْ ِ ْ ِ َو من  عص اهللاَ و ﴾ ﴿)۱۳(  َِ ْ ْ َ
َرسول  و ٗ َ ْ ُ ُ يتعد حدوده يدخل َ ْ ِ ْ َُ ُٗ َ َْ ُ وجهني ﴿َ  َ نارا خالدا في ال﴾ بـا ْ ِ ً ِ َ ٗو ل )١ (ًَ َ ٌ عـذاب م ـ ْ ﴾ فيهـا ﴿َ ِ  ٌ َ ي يف )٢(﴾ ذو إهانـة)۱۴(َ عـ رو

ن ن ويف خالد ر يف اآليتني لفظ  يالضما م َو ال   يات ْ  الفاحشةمعناها ﴿ ئ َْ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ زناَ  ْ من  ﴿)٣( ل﴾ ا ْ ـسحب كمِ ِ َُ ٕ ٓ ِ فاستـش ِّ ْ َ ْ ِدوا عَلـي ن  َ ْ َ ْ ُ
ْار عــة مــنكم ُ ْ  ً َ َ ْ ن رجــالكم املــسلمني ﴿﴾ أيَ ْفــان شــ دوامــ  ُ ِ َ ِْ ن بهــا ﴿َ ْفامــسكو ُن علــيه﴾  ُ ِ ْ َ ن ﴿َ و ه﴾ ا ِي ال يــوت ـِ فــحبــس ْ ُ ُ ْ ﴾
ن و هوا ن )٤(منعــ ــ  ــاس ﴿ خمالطــة م ــ الن ُى يتــوف ن  ـَ حت ــوت)٥(ََ َ ُالم ْ َ ْاو ﴿)٦(﴾ أي مالئكتــهْ َيجعــل اهللاُ ﴿)٧(﴾ إىل أنَ ََ ُ ل ــن  ْ َ
ًس يال ْ ِ ريق)۱۵(َ روج منهااط﴾  روا بذلك أول اإلسالم،خل إىل ا ريبهـا عامـا )٨(م أ ر مائـة و تغ ثم جعل هلم سبيال جبلد ا لبكـ

                                                
 . وعند عدمه الربـع ،ولد االبن وإن سفل وهلا الثمن مع الولد أو ]الزوجة[ و. وعند عدمه النصف  ،الولد أو ولد االبن وإن سفل     

 مث األخ ألب ،ب مث أبـوه وإن عـال   مث األ، وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأوالهـم االبـن مث ابنـه وإن سـفل     العصباتو
  مث، مث املعتـق ، مث أعمـام اجلـد  ، مث أعمـام األب ،عمـام  مث األ، مث ابن األخ ألب، وأم ألب مث ابن األخ   ، مث األخ ألب   ،وأم

 وهـم األقـارب الـذين    ذوو األرحـام و.  والاليت فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخوان ال غريهـن  .عصبته على الترتيب  
  )مدارك. (ليسوا من العصبات وال من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات

أبـو  . (ة اإلنفراد أشـد يف اسـتجالب الوحـشة   ف بصفراد هنا اإليذان بأن الدخول يف دار العقاب   لعل نكتة اإل  ] خالدا فيها [: قوله  )١(
  )السعود

  ]علمية [.ففيه جماز عقلي فافهم، سناد املهني إىل العذاب من قبيل إسناد الفعل إىل سببهفيه إشارة إىل أن إ] ذو إهانة[ :قوله  )٢(
  ]ةعلمي [.أشار به إىل أن املراد بالفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها] الزنا[ :قوله  )٣(
أي ألن املرأة إمنا تقع يف الزنا عند اخلروج والـربوز إىل الرجـال فـإذا حبـست يف البيـت مل تقـدر                ] إخل... وامنعوهن [:قوله  )٤(

  )مجل. (على الزنا

ف و  حــىت﴿ [:قولــه  )٥(  : وهــي متعلقــة بقولــه  ¼أن½ والفعــل بعــدها منــصوب بإضــمار    ،¼إىل½ مبعــىن ¼حــىت½] ﴾إخل... هنيتــ
 عاطفة فيكون اجلعل غايـة إلمـساكهن   ¼أو½ أن تكون : أحدمها، فيه وجهان﴾ اهللاأو جيعلَ﴿ : وقوله. له  غاية ﴾مسكوهنأف﴿

 علـى  ¼ين حقـي و تقـضي أك نـ مأللز½ : كاليت يف قوله¼إال½ مبعىن ¼أو½ أن تكون   : والثاين .¼يتوفاهن½ فينتصب بالعطف على     أيضاً
  )مسني. (¼أن½ بإضمار  والفعل بعدها منصوب أيضاً،أحد املعنيني

 فيـصري املعـىن حـىت    ، هو املوت وإمنا احتيج إليه ألن التويف،أشار به إىل أن الكالم على حذف املضاف       ] أي مالئكته  [:قوله  )٦(
مجل. (الشيء إىل نفسه  وهذا غري مستقيم ألن فيه إسناد،مييتهن املوت(  

  ]علمية [.¼جيعلَ½نصب فيظهر وجه ، ¼يتوفّى½إشارة إىل أنه عطف على ] إىل أن[ :قوله  )٧(
 : ألن قولـه ، ليست منـسوخة : وقال بعضهم،¼النور½ اآلية منسوخة بآية احلد اليت يف سورة         :قال بعضهم ] أول اإلسالم  [:قوله  )٨(
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ن سـبيال½:  ويف احلديث ملا بني احلد قال،ورجم املحصنة َو  رواه مـسلم ﴿)١(¼هلـخـذوا عـين خـذوا عـين قـد جعـل اهللا 
ِالٰذن ون وتشديدها ﴿  َ يات ن الن﴾ بتخفيف ا ِ ِٰ ْ واط ﴿﴾ أيَ زنا أو ا لل الفاحشة ا ْمنكمل ُ ْ رجال ﴿ِ َفاٰذو ُمال﴾ أي ا ْ ُ ﴾ بالسب َ

رب بالنعال ﴿ َفان تابالضوا َ ِْ َ و اصَلحا﴾ منها ﴿َ َْ َفا ضوا عن مـا﴾ العمل ﴿َ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ًان اهللاَ  ـان توابـا﴾ وال تؤذومهـا ﴿َ َ َ َ ن  ِ مـ﴾    عـ
ًرح  ﴿)٢(تاب ْ ِ وخ وهذا)٣(﴾ به)۱۶(  ي)٤(منس  واط عنـد الـشا زنـا وكـذا إن أريـد بهـا ا فع باحلد إن أريد بهـا ا للـ ن )٥(ل لكـ 

ول به رب وإر)٦(ملفعا رجم عنده وإن كان حمصنا بل جيلد و يغ ال  ر بدليل تثنية الضمري واألولاي واط أ ظهدة ا  )٧(لل
رجـال  ن املتـصلة بـضمري ا رده تبيينهما  زانية و زاين وا لقال أراد ا مبـ ي ل و )٨( يف األذىماراكهـشتـوال راض و وبـة واإل هـ وا عـ لت

                                                
 وذلـك الـسبيل   ، يدل على أن إمساكهن يف البيوت ممتد إىل غايـة أن جيعـل اهللا هلـن سـبيالً    ﴾إخل... مسكوهن يف البيوت  أف﴿

  )خازن. ( هلا لتلك اآلية ال ناسخاً صار هذا احلديث بياناً¼إخل... خذوا عين½فلما قال صلى اهللا عليه وسلم  ،كان جممالً
 الثيـب تـرجم   :قد بقي من احلديث بقية ذكرها املفسرون وصورا هكـذا بعـد قولـه سـبيالً         ] جعل اهللا هلن سبيال    قد [:قوله  )١(

  )مجل. (والبكر جتلد
  ]علمية [.منا قيد به ليكون علة لألمر باإلعراض عنهماإ] على من تاب[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إىل أن مفعوهلما واحد] به[ :قوله  )٣(
 : وقولـه ،أي كون احلد للزاين األذى بالضرب واللسان وسقوط مـا ذكـر عنـه بالتوبـة منـسوخ          ] إخل... وهذا منسوخ  [:قوله  )٤(

  )مجل(. ¼النور½ أي بآية احلد اليت يف سورة ¼باحلد½
أحـصنا أو مل حيـصنا حيـث كانـا     بـه    أو مفعوالً فاعالً،وعند مالك رمحه اهللا تعاىل يرجم الالئط مطلقاً     ] عند الشافعي  [:قوله  )٥(

  ) مع الزيادةصاوي. ( اهللا تعاىل عليه التعزير رمحهأيب حنيفةد  وعن،بالغني خمتارين
وإن كان غري حمصن جلد مئة وغرب ،  فكالزاين إن كان حمصناً يرجم     أي وأما الفاعل عنده    ]إخل...  به لكن املفعول  [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )صاوي. (عاماً
 أي ¼بـضمري الرجـال  ½ : وقولـه ، أي اهللا عزوجـل ¼أراد½ : وقوله، إن املراد ا الزنا:أي القائل األول الذي قال    ] واألول [:قوله  )٧(

وهـو  ½ : وهـذا دليـل آخـر وقولـه    ، أي الفـاعلني ¼راكهماواشـت ½ : وقولـه ،¼مـنكم ومنـهن  ½ ومل يقـل     ، فقـط  ¼مـنكم ½حيث قال   
حـد  ن  أل، علـى الـرجلني  ¼اللـذان ½ وهو األذى والتوبة واإلعراض أي فتعني محل  ، أي املذكور من األمور الثالثة     ،¼خمصوص

فقـد   وإال ، وهـذا كلـه حبـسب مـا كـان يف صـدر اإلسـالم       ،النساء كما سبق باحلبس يف البيوت ال باألذى وال يسقط بالتوبة       
  )مجل. (علمت أن الكل منسوخ

 وبـأن االتـصال بـضمري    ،خيص الرجلني عند التأمـل   فيه بأن االشتراك يف ذلك ال    عوِزن] إخل... واشتراكهما يف األذى   [:قوله  )٨(
  )كرخي. (الرجال ال مينع دخول النساء يف اخلطاب كما قرر يف حمله

 ١٢ك. ¼والذان½من قوله ?

. بالتثنية? 
١٢ 

 ١٢. ¼منكم½أي حيث قال ?
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س ﴿ ن ا رجال ملا تقدم يف النساء  حلبوص با م ل ُانما التوبةخمص َ ْ   َ وهلـا بفـضله )٣(عـ اليت كتب   أي)٢(﴾ى اهللاِـَ عَل)١(ِ قب نفـسه 
َللذ  عملون ﴿ ْ ُ َِ ْ َ ْيَن ِ وء  َا ٓ ْ ٍبج الة﴾ املعصية ﴿ لّسُ َ َ َ وا)٤( جاهلني أي﴾ حالِ ْم  يتوبون منُث ربهم ﴿)٥(عص إذا  ِ َ ْ ُْ ُ ن ﴿َ ٍ يبم﴾ ز َْ ِ﴾)٦( 

روا ر غقبل أن  ْ يتوب اُهللا عَلي م﴿)٧(يغ ِْ َْ ُ ُ وبتهم ﴿َ ًو  ان اهللاُ عل  ت﴾ يقبل  ْ ِ َ َ َ ًحكِ ﴾ خبلقه ﴿َ ْ َو ﴾ يف صنعه بهم ﴿)۱۷(َ
ِليسِت التوبة للذ  عملون السياٰت ُ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َْ يَن  ِ  ُ َ وب ﴿ا﴾َ ّنلذ  ۤ ٰ ُ اذا ح  احد ُم الموت َح َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ قال  ﴿)٨(خذ يف ال عأ﴾ وِ ﴾ عند مشاهدة ما َ

                                                
وهو ما مل يِصل اإلنـسان إىل الغرغَـرة ومـشاهدة مالئكـة     ،  الذي تقبل فيه التوبة    فيه بيان الوقت  ، اآليتني] ﴾إمنا التوبة ﴿[:قوله  )١(

  ]علمية[ )اإلكليل. (فإذا وصل إىل ذلك مل تقبل له توبة وال يصح منه إميان، املوت والعذاب
 : اإلعراب أنـسب بقولـه   وهذا،¼للذين½ :أشار املفسر إىل أن هذا الظرف صفة فيكون اخلرب هو قوله       ] إخل... على اهللا  [:قوله  )٢(

  )مجل. ( كما ال خيفى﴾ إخل...وليست التوبة﴿فيما بعد 
تـاب العبـد إىل   ½ إذا قبـل توبتـه ال مـصدر    ¼تاب عليـه ½نبه بذلك على أن التوبة هنا مصدر ] إخل... أي اليت كتب على    [:قوله  )٣(

 للداللة على ¼على½ وكلمة ،وا إمنا هو على العبد وال وجوب على اهللا تعاىل كما زعمته املعتزلة إذ وج        ، مبعىن رجع إليه   ¼اهللا
 ،ول التوبـة بـ  حىت كأنه من الواجبات عليه ألنه تعـاىل وعـد بق  ، العادة وسبق الوعد املتفضل به     يحتقق الثبوت البتة حبكم جر    

ا مـن املبتـدأ    وقـدر أبـو حيـان مـضافني حـذف     . ال بد أن ينجز وعده ألن اخللف يف وعده سبحانه وتعاىل حمالوإذا وعد شيئاً 
  )كرخي. ( هنا باقية على أصلها¼على½ فتكون ، التقدير إمنا قبول التوبة مترتب على فضل اهللا سبحانه وتعاىل: ألنه قال،واخلرب

إشارة إىل أن الباء ليست سببية حىت تدل على أن من أذنب وهو عامل بأنـه ذنـب مل تقبـل توبتـه مـع أن توبتـه         ] جاهلني[ :قوله  )٤(
 فهـو جاهـل حـىت يـرتع عـن      مـن عـصى اهللا  ½: قـال جماهـد  ، بل الباء لإللصاق ألن ارتكاب القبيح سفه وجتاهل    ، لةأيضاً مقبو 
  ]علمية [.¼جهالته

 ي فـسم ، ألنه مل يستعمل مـا معـه مـن العلـم بترتـب العقـاب      وإمنا مسي العاصي جاهالً] إخل...  عصوااأي جاهلني إذ  [:قوله  )٥(
  )خازن. ( ذا االعتبارجاهالً

 مـن قبـل   ¼مـن قريـب  ½ : بـل املـراد بقولـه   ،ا هنا واحـد   م إذ حكمه  ،ليس املراد بالقريب مقابل البعيد    ] من زمن قريب   [:قوله  )٦(
 وإمنـا كـان الـزمن الـذي بـني فعـل       .﴾حىت إذا حضر أحـدهم املـوت قـال إين تبـت اآلن      ﴿ : قوله  بقرينة معاينة سبب املوت  

 وفيـه تنبيـه علـى أن    ، والعمـر وإن طـال قليـل   ، ألن كـل مـا هـو آت قريـب    ، ولو كان سننياملعصية وبني وقت الغرغرة قريباً    
  )خازن، كرخي. (اإلنسان ينبغي له أن يتوقع يف كل ساعة نزول املوت به

 ،رة أن جيعل املشروب يف فم املريض فريدده يف احللق وال يصل إىل جوفه وال يقدر على بلعه       رغَالغ] وارِغرغقبل أن ي   [:قوله  )٧(
فيه إشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن جيدد التوبة يف كل حلظة ألن املوت متوقـع يف كـل   . الروح إىل احللقوم عند بلوغ   وذلك  
  )صاوي، خازن. (حملة

  )خازن. (هو حالة السوق حني تساق الروح للخروج من اجلسد] وأخذ يف الرتع [:قوله  )٨(

ٓ ٰ َِك ول َُفا
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ُ ا   تبت هو فيه ﴿ ْ ُ ِْ ن  َا ٌ و ال الذ يموتون و  ُم كفار﴿  وال يقبل منه)١(﴾ فال ينفعه ذلكلْٔريٰ  ُ ْ َ ََ ْ ُْ ُ َ ْيَن ِ رة عند معاينة  َ وا يف اآل خ﴾ إذا تا ب
َ اعتدنا ﴿)٢(العذاب ال تقبل منهم ْ َ ْ ً ل م عذابا ال ﴿)٣(عددنا أ﴾ َ ْ ِ َ ً َ َ ْ ُ ْ ياي ا الذ  منوا ال يحل َ كم ان  ﴿)٤(﴾ مؤملا)۱۸(َ َ ُْ َ  ُ   ِ َ َ ِْ َ ْيَن  َ

َترثوا النساء ٓ َ  ُ ِ نَ ً  ا ﴿)٥(﴾ أي ذا ْ نَ ر ح والضم لغتان أي  هيه﴾ با مك وا يف اجلاهليـة.عـ   ذلـك)٦(لفت ون )٧(ن كـا ر ثـ  ي
ربائهم وهقنساء أ زو ج فإن شاءوا  وه)٨(ات وها وأخذوا صداقهاج بال صداق أو زو  أو تـهفتـدي مبـا ورثت حـىت اعضل أو 

وهومت ن ذلكاثت فري وا  ع  َو ال ﴿.فنه ْ عضلو ُن ﴾ أن ﴿َ ُ ُ ْ وا أزواجكـم أي)٩(﴾َ ن )١٠(متنعـ  ن نكـاح غـريكم بإمـسا كه  عـ
                                                

 بل املانع مـشاهدة األحـوال الـيت ال ميكـن معهـا      ، مينع من قبول التوبةقال احملققون قرب املوت ال] فال ينفعه ذلك   [:قوله  )١(
  )خازن. (الرجوع إىل الدنيا حبال

 ﴾للـذين يعملـون الـسيآت   ﴿ يف حمل اجلر عطف على  ﴾إخل...وال الذين ميوتون  ﴿: إشارة إىل أن قوله   ] ال تقبل منهم  [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.تونأي ليست التوبة للذين يعملون السيآت وال للذين ميو

  ]علمية [.واملعىن أحضرنا وهيأنا. قلبت الدال األوىل تاء¼ أعددنا½أشار به إىل أن أصله ] أعددنا[ :قوله  )٣(
¼ مؤِلمـا ½وجيوز كـسر الـالم   : ويف اخلطيب،  بفتح الالم إشارة إىل أن الفعيل مبعىن املفعول ِلما فيه من املبالغة         ]مؤلَما [:قوله  )٤(

وعلى كال الوجهني إشارة إىل أن الالزم مبعـىن املتعـدي فـال يـرد     .  وعليه فنسبة األليم إىل العذاب حقيقة   كسميع مبعىن مسِمع  
  ]علمية[. أن العذاب ليس بصاحب األمل بل الداخل فيه

مـا   بـل النـهي عـن إرث نفـس املـرأة ك     ، كما هو املتبادر واملعتاد،أي فليس املراد النهي عن إرث ماهلن  ] أي ذان  [:قوله  )٥(
  )مجل. ( فكانوا جيعلون ذات املرأة كاملال فريثوا من قريبهم كما يرثون ماله،كانوا يفعلون

 وهـو حـال مـن الـواو يف     ، مـصدر مبعـىن اسـم الفاعـل    ¼كرهـاً ½مجع مكره اسم فاعل أشـار بـه إىل أن      ] هيهنِركأي م  [:قوله  )٦(
 حال مـن الـواو يف    وهو أيضاًه حمذوف أي مكرهني هلن ومفعول، مجع مكره اسم فاعل    ¼مكرهني½ ويف بعض النسخ     .¼ترثوا½
  )مجل. (¼ترثوا½

يـرد أنـه    وأن التخصيص باإلكراه ليس لنفي احلكم عما عداه فـال . لسبب نزول اآلية إشارة  ] إخل... كانوا يف اجلاهلية  [ :قوله  )٧(
  ]علمية [.يفهم منه أن إرثهن مع رضائهن جائز مع أنه الجيوز

تزوجوهن بال صداق أو زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حىت يفتدين مبا         ½: ويف بعض النسخ  ] إخل.. .تزوجوها [:قوله  )٨(
  ]علمية[. ¼ورثنه أو مينت فريثوهن

 وهـذا خطـاب لـألزواج    . توكيـداً ¼ال½ وأعيـدت  ، كما أشار له املفسر    ¼أن ترثوا ½ :معطوف على قوله  ] وال تعضلوهن  [:قوله  )٩(
  )خازن. ( وترد إليه ما ساقه هلا من املهر، فيسيء عشرا لتفتدي منه،هلا عليه مهرفكان الرجل يكره امرأته و

 فيمـا تقـدم نـساء     بالنـساء  فـإن املـراد  ، ال مبعـىن األول ،أشار بذلك إىل أن الضمري عائد على النساء] متنعوا أزواجكم [ :قوله  )١٠(
  ]علمية [)صاوي( .ففي الكالم استخدام ، وفيما هنا نساءكم،غريكم

   ٓ ٰ َِك اُول
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رارا ﴿ ن  ضوال رغبة لكم  ْلتذ بوا ببعض ما  ت تموفيه ُْ َُ ْ َ ْ ِۤ َ ِ ْ ِ ُ َ ر ُن َ ن ا مله﴾  َاال ان يات ْ   ﴿)١(م ِ ْ  ْ َ ۤ ٍَ  فاحشة م  )٢(ِ   َ ِ َ ٍنـةِ ح اليـاَ ء بفـت﴾ 
ي بينـة أي رها أي بينت أو  هو نكس وز فلكـم أن تـضارو ه زنـا أو  ن ﴿)٣(نـش ن مـنكم و خيـتلع حـىت يفتـد ْ و عـا و ُن  ي ُ ِ َ َ

ِبالمعروف ْْ ُ ْ َ ول والنفقة واملبيت ﴿)٥( )٤(﴾ِ ِفالق أي باإلمجال يف ا ْن   تمو ُن َ ُ ُ ْ ِ َ ْ فع   ان ت  ُوا  ﴿)٨(فاصربوا)٧( )٦(﴾ْ َ ْ َ ْ َ  َ ًٔشيرياَ ْ  َ وَ
ًيجعل اهللاُ في  خ ْ ا كث ْ ا ًِ َ َ ِ ْ ِ َ ََ ن ذلك بأن )۱۹(ْ ن ولدا صاحلا ﴿يفيه﴾ ولعله جيعل  ٍو ان اردتم اس ِبدال زوجمنهرزقكم  ْ َُ ََ ََ ْ ْ  ْ َ ْ َم ان    ِ ََ

ٍزوج ْ ُ ت تم احد  ن ﴾ قد ﴿  ووها ﴿طلقتم بأن  أخذها بدهلاأي﴾ َ ٰ ْْ ِ ُ ْ زوجات ﴿﴾ أيَ ًقنطارال ا َ ْ َفَال  صداقا ﴿)٩(﴾ ماال كثرياِ
ُتاخذوا من   ْ ِ ْ ُ ُ ْ ًٔشيرياَ ْ ًاتاخذون  ب تاناَ َ َْ ُ ٗ ُْ ُ ْ َ   ................................................................ )١٠(﴾ ظلماَ

                                                
  ]علمية [. إىل أنه خطاب لألزواج مع أنه اختار يف اآلية خطاب الورثةوفيه إشارة، ¼ما½أشار به إىل بيان ] من املهر[ :قوله  )١(
 أو من أعم العلل أي ال حيل لكم عضلهن يف حـال أو وقـت أو لعلـة        ، أعم األحوال واألوقات   استثناء من ] إال أن يأتني   [:قوله  )٢(

  )مجل. (ل إتيان اإال يف حال أو وقت ألج
 أو بـأن املـراد ـا الـوعظ     ، أجيب بأن هذا منـسوخ ؟جتوز فكيف ذلك ن املضارة الإ :إن قلت] م أن تضاروهن  كفل [:قوله  )٣(

 وتـسميته حينئـذ مـضارة    ،اتاآليـ  ]النـساء [ ﴾والـاليت ختـافون نـشوزهن   ﴿ :واهلجر والضرب على طبق ما يأيت يف قوله تعاىل  
  )صاوي]. (البقرة[ عليكم فاعتدوا عليه﴾ىدمشاكلة نظري ﴿فمن اعت

 أي ﴾وآتوا النساء صدقان حنلة﴿ : ملا سبق أول السورة من قوله    عقال احلسن هو راج   ] ﴾وعاشروهن باملعروف ﴿ [:قوله  )٤(
 من حيث املعىن أي ال حيـل  ﴾وال تعضلوهن﴿ :وهذا غري متعني بل يصح عطفه على قوله. آتوا النساء وعاشروهن باملعروف   

  )مجل. ( على النفي من حيث أنه يف معىن النهيإخل فيكون األمر معطوفاً... م أن تعضلوهن وعاشروهنلك
سم واللـني يف القـول وتـرك الـضرب       من توفية املهـر والنفقـة والقَـ        املعروففيه وجوب   ] ﴾وعاشروهن باملعروف ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[ )اإلكليل. (ت ممن ال ختدم نفسهاواستدل بعمومه من أوجب هلا اخلدمة إذا كان ،نب بال ذواإلغالظ
 وال تفارقوهن مبجرد هـذه  ¼فاصربوا½ : وقوله.بلهن ما يوجب ذلكأي بالطبع من غري أن يكون من قِ      ] فإن كرهتموهن  [:قوله  )٦(

  )مجل، أبو السعود. (إخل...  بل اصربوا فعسى،النفرة
 وفيـه  ، وإن كان علـى خـالف هـوى الـنفس    ،ب اإلمساك باملعروففيه استحبا :قال الكيا، اآلية ]﴾فإن كرهتموهن ﴿[ :قوله  )٧(

  ]علمية[ )اإلكليل( .دليل على أن الطالق مكروه
 مع مدخوهلا ال يـصلح أن يكـون   ¼عسى½يرد أن   فال، يف األصل علة اجلزاء أقيم مقامه ¼عسى½إشارة إىل أن    ] فاصربوا[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جزاًء
  ]علمية [.ذلك إىل أنه ليس املراد بالقنطار التحديدأشار ب] ماال كثريا[ :قوله  )٩(
 فـال يـرد الـسؤال    ، ابن عباس رضي اهللا عنهما وغـريه  بهأشار به إىل أن املراد بالبهتان هنا الظلم جتوزا كما قال     ] ظلما [:قوله  )١٠(

Å     ٢٨٥  
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ً و اثما م  نا﴿ ْ ِ  ً ْ ِ خو،ع ونصبهما   احلال)١( ﴾ بينا)۲۰(  و بي االستفهام  وله ،)٢(للت ٗ و كيف تاخذون  ﴿:ق ولإلنكار يف  َُ ْ َُ ْ َ ْ َ  بأي ﴾ أيَ
ــ   ﴿)٣(وجــه ٰو قــد اْف َ ْ َ ــضكم وصــل ﴿)٤(﴾َ ْ ع ُْ ُ ــ)٥(َ ٰال ــضـِ ٍى  ع ْ ر ﴿َ رر  للمهــ﴾ باجلمــاع ا ــاملقــ َو اخــذن مــنكم ميثاًق ْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ﴾ عهــدا  
ْغليًظا﴿ ِ ن بإحـسان ﴿)۲۱(َ ر روف أو  ن  ن إمسا ر اهللا به  و ما أ حيه﴾ شديدا و تس مبع كه م م ْو ال تنِكحوا ه ُ ْ َ َ نَماَ ىن  مـ﴾   )٦(مبعـ
ْنكح  باؤكم﴿ ُ ُ َٓ َ َ ِ من النساء اال)٧(َ ِ ٓ َ  َ ن  َما قد سَلف ﴿)٨(لك﴾  َ ْ َ و عنـه ﴿َ ن فعلكم ذلك فانه  معفـ﴾  ٗ انـ م ن ﴿﴾ أيِ  َ ـان حه نكـا َ

                                                
 امرأتـه بتهمـة   ياملراد أنه يرمـ  : وقيل، ظلم ال تانراًهق وأخذ مهر املرأة ،وهو كيف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة      

  )كرخي. (ليتوصل إىل أخذ املهر
  ]علمية [.أشار به إىل أن املتعدي مبعىن الالزم] بينا[ :قوله  )١(
 وهـذا   أي والتـوبيخ أيـضاً  ¼ولإلنكـار ½ : وقوله ،أي فيما سبق الذي هو باهلمزة أي ولإلنكار أيضاً        ] واالستفهام للتوبيخ  [:قوله  )٢(

 وعليهـا فكـان ينبغـي أن    ، من غـري إعـادة الم اجلـر   ¼واإلنكار½ ويف نسخة . وهذا ظاهر على هذه النسخة،دخول على ما بعده  
  )مجل. ( فاالستفهامان على حد سواء﴾إخل... وكيف﴿ واإلنكار فيما سبق ويف :يقول هكذا

جد ال بد أن يكون على حـال مـن    ألن الشيء إذا و،أي ال وجه وال سبيل لكم يف أخذه فال يليق األخذُ     ] أي بأي وجه   [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. ( من الوجود مل يكن له حظٌّ فإذا مل يكن له حالٌ،األحوال

ن أوجـب املهـر بـاخللوة ألن اإلفـضاء مـأخوذ مـن الفـضاء وهـو              به م  استدلّ، اآلية ]﴾وكيف تأخذونه وقد أفضى   ﴿[ :قوله  )٤(
  ]علمية) [لاإلكلي. ( فعرب به عن اخللوة،املكان الذي ليس فيه بناء

 مث اختلف املفسرون يف معنـاه يف  ، أفضى إليه أي وصل إليه   :أصل اإلفضاء يف اللغة الوصول يقال     ] وقد أفضى بعضكم   [:قوله  )٥(
 إنـه كنايـة عـن اخللـوة     : وقيل، وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي عليهم الرضوان  ، إنه كناية عن اجلماع    : فقيل ،هذه اآلية 

  )خازن. ( رضي اهللا عنهأيب حنيفةَمذهب اء وتيار الفر وهذا اخ،وإن مل جيامع
بـأن  : فأجـاب ، وال شـك أن النـساء عقـالء   ، لغري العاقل¼ ما½تقديره أن ، أشار به إىل جواب سوال مقدر    ] ¼من½مبعىن  [ :قوله  )٦(

  ]علمية [. وقد جياب بأنه أريد به صفة املنكوحة.لنقص عقلهن عن الرجال¼ ما½وعرب عنهن بـ¼ من½مبعىن ¼ ما½
 هـذا   وإمنا خـص ،مها من النساء ومن ال حيرم نكاحوع يف بيان من حيرشر] ﴾إخل... وال تنكحوا ما نكح آباؤكم   ﴿ [:قوله  )٧(

  يف الزجر عنه حيث كانوا مِصمات اآلتية مبالغةًالنكاح بالنهي ومل ينتظم يف سلك نكاح احملر قال ابن عبـاس  . ين على تعاطيهر
 املـراد  : وقيل.)أبو السعود. (جون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك كان أهل اجلاهلية يتزو:رين املفس مهورا وج رضي اهللا عنهم  

 مـذهبنا  وفيه حترمي وطء موطوءة األب بنكاح أو مبلك ميني أو بزنـا كمـا هـو    ، آبائكمء ما وطي ابالنكاح الوطء أي ال تطئو    
  )مدارك. (وعليه كثري من املفسرين

 ووجه االنقطاع أن املاضـي  ،¼لكن½ ـ يفسره بأشار به إىل أن االستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعاً         ] لكن [:قوله  )٨(
  )مجل. (ال يستثىن من املستقبل
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ًفاحشة َ ِ ًو مقتا ﴿ ﴾ قبيحاَ ْ َ و   ن اهللا و هـ﴾ سببا للمقـت  ض ﴿أمـ َو سـاءلـبغشـد ا ٓ َ سَ ًسـ يال ﴿)١(بـئ﴾  ْ ِ ريقـا ذلـ)۲۲(َ  )٢(كط﴾ 
ْ مـت عَلـيكم اُم ــتكم﴿ ْ ُْ ُُ ٰ  َ ْ َ نُ  و ه﴾ أن  ن قبــل األب أو األم ﴿)٣(تنكحـ ْو بنـتكممـ ومشلـت اجلـدات  ُ ُ ٰ َ ﴾ ومشلـت بنــات َ

ن ﴿ ْو اخوتكمسفلاألوالد وإن  ُ ُ ٰ َ َ ن جهة األب أو األم ﴿َ ْو عمتكمم﴾  ُ ُ  َ وات آبائكم وأجدادكم ﴿﴾ أيَ ْو خلـتكمخ أ ُ ُ ٰ ٰ  ﴾ أيَ
وات أمهاتكم وجداتكم ﴿ ْ بنت االخ و بنت االخِتَوخأ ُ ْ ُْ َ ُٰ َٰ ََ نِ ِو اُم تكم الت أوالدهـم ﴿)٤(فيه﴾ ويدخل  ُ ُ ُ ٰ ْي ارضـعنكمـَ  ُْ َ َ ْ َ ﴾ قبـل  

ولني س رضعات)٥(حلاستكمال ا ضـاعة ﴿)٧( كما بينه احلديث)٦(مخ  ِو اخوتكم من الر  َ َ َ  ْ ُ ُ ٰ َ َ ق بـذلكَ  بالـسنة البنـات )٨(يلحـ﴾ و

                                                
 ، متييـز لـه  ¼سـبيالً ½ ضـمري يفـسره مـا بعـده و    ¼سـاء ½ ويف ،¼بئس½ أجريت جمرى    ¼ساء½أشار إىل أن    ]  بئس ﴾وساء﴿ [:قوله  )١(

 عائد على ما عـاد إليـه الـضمري    ¼ساء½ إن الضمري يف   : وقيل ، أي سبيل هذا النكاح    ¼ذلك½الذم حمذوف تقديره    واملخصوص ب 
  )كرخي. (ه والتقدير ساء سبيل، متييز منقول من الفاعل¼سبيالً½ و،قبل ذلك

،  ارتكـب أمـراً قبيحـاً   ،واملعـىن أن مـن تـزوج بزوجـة األب بعـد التحـرمي      ، قدره إشـارة إىل املخـصوص بالـذم       ] ذلك[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ )صاوي( .وسلك طريقاً قبيحاً خبيثاً، واستحق أشد البغض من اهللا

 ويف . وإن كـان لـو وقـع يفـسد وال ينعقـد      واملـراد بالنكـاح العقـد   ،بدل ويشري بـه إىل تقـدير مـضاف       ] تنكحوهنأن   [:قوله  )٣(
 وهذا هو الذي يفهـم  ،ىل العني ال يصح ألنه إمنا يتعلق بالفعل  أشار به إىل أن إسناد التحرمي إ       ¼أن تنكحوهن ½ : قوله ¼الكرخي½

  )مجل. (من حترميهن كما يفهم من حترمي اخلمر حترمي شرا
 ، أي أوالد األخ واألخـت بتغليـب األخ علـى األخـت     ¼أوالدهـم ½ : وقولـه  ،أي يف بنات األخ واألخـت     ] ويدخل فيهن  [:قوله  )٤(

 ولعله مجع الضمري باعتبار إطالق اجلمع على مـا  ،هثنأ بتغليب األخت على األخ ف     ¼أوالدهن½  ويف نسخة  .فصح تذكري الضمري  
  )مجل. ( فشملت العبارة بنت ابن األخ وإن سفل وبنت ابن األخت وإن سفل،ناث واألوالد يشمل الذكور واإل،فوق الواحد

  )دايةاهل. ( وعندمها حوالن،ثون شهراً رضي اهللا عنه مدة الرضاعة ثالحنيفة أيبوعند ] قبل استكمال احلولني[: قوله  )٥(
 عليهما الرمحـة  حنيفةأيب  وأما مذهب مالك و،هذا مذهب اإلمام الشافعي وابن حنبل عليهما الرمحة     ] مخس رضعات  [:قوله  )٦(

  )صاوي، مجل. (ة الواحدة كافية يف التحرميصفاملَ
عشر رضعات معلومـات  ½كان فيما أنزل من القرآن : قالتأي الذي رواه مسلم ومالك عن عائشة       ] كما بينه احلديث   [:قوله  )٧(

تعين بذلك قرب عهـد  ¼ فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن        ، مث نسخن خبمس معلومات   ، حيرمن
  ]علمية[ .النسخ من وفاته صلى اهللا عليه وسلم

 ¼مـن أرضـعتهن  ½ : وقولـه . وحاصل امللحق مخسة أصـناف    ،أي مبا ذكر من أمهات وأخوات الرضاع      ] ويلحق بذلك  [:قوله  )٨(
 ¼ويلحـق بـذلك بالـسنة   ½ : فقولـه ،¼البنات½ معطوف على  ¼إخل... والعمات½ : وقوله ،ته أي الشخص أي وكان اللنب له      ءموطو

  )مجل. (¼بالسنة½ : مبني للسنة يف قوله¼إخل... ويلحق½ :قولهب متعلق ¼إخل... حلديث½ : وقوله،مسلط على املعطوفات

 ع ع
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ن أر ن  ضعتهمنها و م ون ه طو رضاع ½: والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت منها حلديث  ،تهء م ن ا لرم  م حي
ن النسب رم  مما  ُ و اُم ت  رواه البخاري ومسلم ﴿¼حي ٰ جلمَ  ُ سحب ُكم و ربآ ُ ُْ ِٕ ب َ َ َ ِ َٕ ٓ ن غـريه ﴿ِ زوجة  ي بنت ا ع ربيبة و م﴾  ل ه ِ التـمج ْي ـ 

ْي حجورِكمـِف ُ ْ ُ ُ ْ﴾)١(و ر ب  وافقة للغالبا ت وم هلا ﴿ فال)٢(م صفة  ْمن مفه  ُ سحب كم  َُ ِٕ ٓ ِالت ِّ ِي دخلتم ب ن ـ  ِ ْ ُ ْ َ َ ن﴾ أيْ و ه جا  )٣(معتم
ْفان لم تكونوا دخلتم ب ن  فَال جناح عَليكم﴿ ْ ْ ُْ َُ ُ َْ َ َ ُ ُ َِ ْ ِْ ْ َ َ َ ن ِ و ن إذا فار ه﴾ يف نكاح بنا قتم )لَو   ﴿)٤ ُحىنىبٓ ِ ُابنآ كُم ﴿ ﴾ أزواجَ َٕ ِٕ َ ْ ْالذ من  َ ِ ْيَن ِ  

ْاصَالبكم ُ ِ ْ ِ و ان تجمعـوا بـ ْ  االختـ ْ  فلكم نكـاح حالئلهـم ﴿)٥(وهميتُمّنََبَتن َمالف ﴾ خبَ ْ ََ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ ََ ن نـسب أو رضـاع بالنكـاح ْ مـ﴾ 
وز نكاح كل واحدة ع بينها وبني عمتها أو خالتها و ق بهما بالسنة ا جيو راد وملكهما معا ويطأ واحدة )٦(جلميلح نف   اال ع

نِ اال﴿ َ ما قد سَلف ﴿)٧(لك﴾  َ ْ َ ن نكاح﴾َ ركمم يف اجلاهلية  ض ما ذ ك  ًان اهللاَ  ـان غفـورا  فال جناح عليكم فيه ﴿)٨(بع ْ ُ َ َ َ ﴾ ملـا  ِ
ي ﴿ ًرح لنهسلف منكم قبل ا ْ ِ   . يف ذلك)٩(﴾ بكم)۲۳( 

                                                
 وهـو الكـون يف   ،ورج واملراد الزم الكون يف احلُ،م الثوب مجع حجر بفتح احلاء وكسرها مقد     ] وركمجالاليت يف ح   [:قوله  )١(

  )مجل. (¼تربوا½ : ولذلك قال،تربيتهم
  ]علمية [. به إىل أن ذكر احلجر على غلبة احلال دون الشرطأشار] للغالبموافقة [ :قوله  )٢(
 ملـس  أيب حنيفـة وعنـد  ، وعنـد مالـك يكفـي مطلـق التلـذذ يف التحـرمي        ، أشار بـه إىل مـذهب الـشافعي       ] موهنجامعت[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.كالدخول وحنوه املنكوحة
 دفـع تـوهم أن قيـد الـدخول خـارج        ﴾إخل... فإن مل تكونوا دخلـتم ـن      ﴿ : وفائدة قوله  .نتأي أو م  ] إذا فارقتموهن  [:قوله  )٤(

وأحـل لكـم مـا وراء    ﴿ : فال يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أنه مفهوم من قولـه      ،﴾يف حجوركم ﴿ :لهخمرج الغالب كما يف قو    
  )كرخي. (﴾من نساءكم الاليت دخلتم ن﴿ : ومن قوله،﴾ذلكم

.  وإن كـان مقتـضى مفهـوم اآليـة حتليلـهن     ،وأما حالئل أبناء الرضاع فعلـم حتـرميهن بالـسنة    ] تموهمين تبن خبالف م  [:قوله  )٥(
  )لمج(

 . هـذا هـو املـراد   ، لكن على التعاقب حبيث ال حيصل مجع،مبعىن أنه يستوعبهما بالنكاح] وجيوز نكاح كل واحدة    [:قوله  )٦(
  )مجل. ( عليههيبوأما نكاح واحدة منهما بدون نكاح األخرى أصال فال حيتاج للتن

  ]علمية [. كما هو عادتهأشار به إىل أن االستثناء منقطع] لكن[ :قوله  )٧(
 فإنـه  ،علكـم ذلـك   ِفنمِـ ½  يقل مثل مـا قـال سـابقاً    ملم وانظر ِل،ختنيالبعض هو نكاح األ   ] م بعض ما ذكر   كمن نكاح  [:قوله  )٨(

 ونكـاح  ،ن الذي كانوا يفعلونـه كمـا يف الـشراح هـو اجلمـع     أم كانوا يفعلون غري اجلمع مع أوهم ت فإن عبارته   ،¼معفو عنه 
  )مجل. ( الثانية وقد سبق التنبيه على،زوجة األب

   ]علمية [.أشار به إىل أن مفعوهلما واحد] بكم[ :قوله  )٩(

 ك١٢.  الرضاعةأي من? 
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
يشرب املريض بذلك الداء على  .......قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ِعرق النسا تؤخذ أَلية كَبش عريب )....١(

 ).املعرفة بريوت دار ،٢٩١ ـ ص،٧٥٣٧  احلديث،اخلامسء اجلز، املستدرك( .م ثالثاالريق كل يو
 احلديث ،الرابعء اجلز، املستدرك (.املتني رواه احلاكم وصححهصلى اهللا عليه وسلم القرآن حبل اهللا : قوله )....٢(

 .)املعرفة بريوت دار ،٢٥٧ـ  ص،٢٠٨٤
 .)العلميةالكتب  دار، ١/٥٦ ،١٥٣ احلديث ،كشف اخلفا (.¼اختالف أميت رمحة½قوله عليه الصالة والسالم  )....٣(
 وتفرقت أميت على .......قت اليهود علىقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتر½عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  )....٤(

 ،سنن ابن ماجه،  بريوتالعلميةالكتب  دار، ١/١٣٧، ٤٤٦ احلديث،كشف اخلفا( .¼ثالث وسبعني فرقة
 ). بريوت املعرفةدار، ٤/٣٥٢ ،٣٩٩٢ احلديث

اجلزء ، ستدركامل (.¼فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحايب½عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  )....٥(
 .) بريوت املعرفةدار، ٣٣٧ـ  ص،٤٤٥  احلديث،ولاأل

 ،١٧١١ احلديث ،١/٥٢ ،كشف اخلفا. (¼العجلة من الشيطان والتأَني من الرمحن½قال صلى اهللا عليه وسلم  )....٦(
 .) بريوتالعلميةالكتب  دار

  دار،١١٧٦ احلديث ،١/٣٢٧، كشف اخلفا (.¼حيايت خري لكم وممايت خري لكم½قال صلى اهللا عليه وسلم  )....٧(
 ). بريوتالعلميةالكتب 

أرواح الشهداء يف أجواف طُيوٍر خضٍر تِرد أار اجلنة وتأكُل ِمن ½عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه عليه الصالة والسالم قال  )....٨(
 ،٩٥٤٢ احلديث ،٥٤٢ ـص، اخلامسء اجلز، جممع الزوائد. (¼ِثمارها وتأِوي إىل قَناديلَ معلَّقٍة يف ِظلِّ العرش

 .)الفكر بريوتار د
  دار،٤٣٨٣احلديث  ،٣/١٣٥ ،صحيح البخاري. (¼ من البخلأ داء أدووأي½ :قال عليه الصالة والسالم )....٩(

 ). بريوتالعلميةالكتب 
 زكاته مثل له يوم تاه اهللا ماال فلم يؤدآمن ½ :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )....١٠(

. ¼ اآلية﴾وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا﴿مث تال  ...... القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة
 ). بريوتالعلميةالكتب   دار،١٤٠٣احلديث  ،١/٤٧٤،  كتاب الزكاة،صحيح البخاري(

 ). املعرفة دار،٢٥٥٠احلديث ،٣/٢٢٣ ،سنن ابن ماجه. (¼إخل... خذوا عين½قال صلى اهللا عليه وسلم  )....١١(
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 ،١٠٤ ـص، ء التاسعز اجل،مرقاة املفاتيح. (¼ما من نفس بارة وال فاجرة إال واملوت خري هلا½قال  )....١٢(
 ).الفكر بريوت  دار، ٥٢٥١احلديث

فقال ......ة ومعناه بالعربية عطية اهللامحص وامسه أَِةشبك احلَِل نزلت يف النجاشي م:ابن عباس رضي اهللا عنهما )....١٣(
جممع . (¼إخل... أخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغري أرضكم النجاشي½ ألصحابه :صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
 ).الفكر بريوت  دار،٤٢٠٣ احلديث ،١٥٠ـص، ء الثالثز اجل،الزوائد

، ٤٥٣٢٧ احلديث ،١٨٣ـ ص، ١٦ء جز، العمال كرت. (¼مروهم بالصالة لسبع½:  عليه الصالة والسالم:قوله )....١٤(
 .) بريوتةعلميالالكتب  دار

ة بضم الكاف واحلاء املشددة وثالث حته أم كُأ وترك امر،روي أن أوس بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه توىف )....١٥(
 ال تقربا من مال أوس شيئاً فإن اهللا جعل لبناته نصيبا½:  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم........بنات له منها

 احلديث ،٤٨ـ ص، ١٠ءز اجل،القاري عمدة. (¼إخل... ا يرتل فيهنمما ترك ومل يبني كم هو حىت أنظر م
 .)دار الفكر بريوت، ٢٧٦٣
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رمت عليكم ﴿َو﴿ ُنتَصْحُالمح ﴾  ِمن النساء ﴿)٢(ي ذوات األزوأ )١( ﴾ٰ ٓ َ  َ ن قبل مفارقةِ و ه﴾ أن  ن )٣(تنكح جه أزوا
ن أو ال  ر مسلمات  كرا ئ ْاال ما مَلكت ايمانكم﴿)٤(ح ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ي)٥(﴾ِ  ن اإلماء با لسب  ن أزواج يف )٦(م ن وإن كان  هل  فلكم وطؤ ه

رب ٰكت بعد االسترباء ﴿)٧(حلدار ا َ  عَليكم و احل  أي كتب ذلك ﴿)٨(ع﴾ نصب   املصدرَب اهللاِِ َ َ ْ ُْ ول َ ملفع﴾ بالبناء للفاعل وا
                                                

  ]علمية) [قَبس النريين. (﴾تكممٰهأُ﴿ إىل أنه معطوف على  بهأشار ]﴾تاحملصٰن﴿ عليكم مترح﴾و﴿[: قوله  )١(
 الكرميـة،  اآليـة  هـذه  يف كمـا  جالتـزو : لُاألو معـاٍن،  أربعـة  علـى  القـرآن  يف  قد ورداإلحصانواعلَم أنّ   ]أي ذوات األزواج  [: ولهق  )٢(

 طَـوالً  مِمـنكُ  يـستِطع  لَّـم  ومن﴿: تعاىل قوله يف كما يةُاحلر: الثالثو ،﴾نيِحِفمٰس غَير محِصِنني﴿: تعاىل قوله يف كما ةُفّالِع: والثاين
  ]علمية) [أبو السعود. (منسلَأَ أي: تفسريه يف قيل ﴾أُحِصن فَِإذَا﴿ :تعاىل قوله يف كما اإلسالم :والرابع ﴾تٰنحصاملُ نِكحي أَن

ح وحـرم علـيكم نكـا   ½ يـشري بـه إىل تقـدير مـضاف أي         ﴾تاحملـصنٰ ﴿ مـن    لٌدهـذا بـ   ] إخل... فارقـةِ  م بـلَ أن تنكحـوهن قَ    [:قوله  )٣(
  )جمل. (¼إخل... تٰنحصاملُ

 فقـط ألنـه ال    والعفّةُ واإلسالم زوج ال احلُريةُ املراد باإلحصان هاهنا ذات  أشار به إىل أنّ   ] حرائر مسلماٍت كن أو ال    [: قوله  )٤(
 ]علمية[ . على الغريرمةً زوج له تاثري يف كوا مح كون املرأة ذات ألنّتاثري هلا يف احلرمة فوجب أن يكون املراد منه الزوجةَ

  

¼ وإن كـان هلـن أزواج  ½اسـتثناء متـصل ألن املـستثىن املُزوجـات كمـا أشـار لـه بقولـه              ] إال ما ملكـت أميـانكم﴾     ﴿ [:قوله  )٥(
    جــات واملــستثىن وجــات أيــضا لكــن فيـه شــائبة انقطــاع مــن حيــث إن املـستثىن منــه نكــاح املتزوطُءواملـستثىن منــه املزو 

 ما كان ألنّ نكاحهن قد انقطع باإلسالم فإذا وطئـت  ِبسحبل ومن حيث إن املتزوجات يف املستثىن بِ    ، فليتأمل. املتزوجات
. وقد صرح بأن االستثناء منقطع فكان على املفسر أن ينبه عليـه كعادتـه    . بعد السيب مل يصدق عليها أا وطئت وهي مزوجة        

ألنّ السيد حرم عليه ِنكاح أَمتـه لإلمجـاع   ¼ هننكاح½ومل يقُل ¼ فَلَكُم وطؤهن½ هذا بقوله    قد أشار املفسر إىل    نقول و )جمل(
إنّ املـستثىن منـه نكـاح    ½على بطالنه فإنها تِحلّ له بغري النكاح وهذا ظاهر من كالم اجلَمـل أيـضا فيمـا مـر آنفـا حيـث قـال            

جات واملستثىن وجاتطُءاملتزوه على هذا صراحةًاللّ.¼ املتزور مل ينبإال أن يقال إن املفس علمية[ .هم [  
 لـو سـيب   أبوحنيفـة ين ولذا قـال   فبتباين الدارعندنا النكاح مرتِفع بالسيب وهذا عند الشافعي وأما     إشارة إىل أنّ   ]بالسبي[: قوله  )٦(

      ِحلّ للساِبيوالت فِع النكاحرتحيتمل أن يكون احترازا من البيع قال الصفوي عن ابن مسعود    ¼ بالسيب½وقوله   .الزوجان معا مل ي
ن بـن  ومـذهب علـي وعمـر وعبـد الـرمحٰ     . وابن عباس وغريمها إن بيع األمة طالق هلا من زوجها فتِحلّ لسيدها لعمـوم اآليـة           

        ة املنكوحة إذا ِبيعت ال يقع عليها الطالقواختـار ، عوف أنّ األم الفقهاء اليوم األئمـة األربعـة املـذهب الثـاينَ    وعليه إمجاع  .
  ]علمية) [التفسري الكبري، جمالني ملال علي القاري(

ونزلـت  ، )عنـد الـشافعي كمـا مـر    (ألنه الحرمة لذلك ألن النكـاح ارتفـع بالـسيب     ] وإن كان هلن أزواج يف دار احلرب     [:قوله  )٧(
  )كرخي. (تحرج الصحابة ِمن وطء املَسِبياتِل

 ذلـك مكتـوب كمـا أشـار إليـه يف      ـتكم﴾ علـم أنّ أي املؤكِّد ألنه ملّا قال﴿حرمت عليكم أمهٰ ] صدر على املَ  بِصن [:قوله  )٨(
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َْ كم ما وراء ذ كم﴿ ُْ ُِ ٰ َ َٓ َ ن النساء أ﴾   رم عليكم  وى ما  مي  ح ْان ت تغواـ﴿لس ُ َ ْ َْ وا النساء ﴿)٢)(١(﴾َ ْباموا كمتطلب  ُ ِ َ ْ َ   بـصداق أو )٣(﴾ِ
َمحصن ْ مثن ﴿ ِ ِ ْ زوجني ﴿  َ ْ  مسفح ْ َغمت﴾  ِ ِ ٰ ُ َ فما زانني ﴿)٤(﴾َ ن ﴿َ ْاستمتعتمفم﴾  ْ ُْ َ ُب  من ن  ﴿)٦( متتعتم)٥(﴾َْ ْ ِ ٖ ممن )٧(﴾ِ
وطءمتزوجت ن  ﴿)٨(ل با تو َفا َّ ُه ْ ُ َاُجور ُن ٰ ْ نُ ور ه﴾    ........................................................)٩(مه

                                                
  )كرخي. (¼تكم﴾ إىل هنا كتابا وفرضه فرضام عليكم من قوله ﴿حرمت عليكم أمٰهأي كتب اهللا ذلك أي ما حر½بقوله " التقرير"

 مفعوال له إذ شرطه احتاد الفاعـل وهـو هنـا خمتلـف إذ     ﴾أن تبتغوا ﴿ادة أن تبتغوا ليصح جعل      أي إلر ] لـ﴿أن تبتغوا﴾  [:قوله  )١(
واإلرادة مبعىن ،  هو اهللا وفاعل االبتغاء هو املخاطَبون وبتقدير اإلرادة حصل االتحاد إذ فاعلهما هو اهللا عزوجل       ﴾أَحلَّ﴿فاعل  

ـٰالطلب هنا ال باملعىن املشهور إذ ال جيوز ختلّف املر    هية عندنا وقضية كالمه أنه الحاجة إىل تقـدير اإلرادة  اد عن اإلرادة اإلل
  )كرخي. (ألا تستفاد من الالم فكان غرضه بيان حاصل املعىن

ـالبني التـزوج  ¼ متـزوجني ½ وقولـه  ﴾تبتغـوا ﴿ حال من الـواو يف      ﴾حمصِنني﴿مفعوله حمذوف كما قدره املفسر وقوله       ] تبتغوا[ :قوله  )٢(  أي ط
ا الزنا وقوله وجلّباألموال فأَحلَّ اهللاُ عز وال تطلبوا هنجل أن تطلبوا بأموالكم تزوٰس½ لكم النساء ألجم مجل. (حال أُخرى¼ ـفِحنيغري( 

ن غـري  واحتج به احلنفيةُ على أنّ النكاح اليكون إال مبهر وأنه يجـب وإن مل يـسم وأ            ]﴾اخل... أن تبتغوا بأموالكم  ﴿[: قوله  )٣(
. املال اليصلَح مهرا فال جيوز أن يكون مبنفعة كتعليم القرآن وأن القليل اليصلح مهرا فانظر لألدلّة التفصيلية إىل كتـب الفقـه      

  ]علمية) [مجالني، التفسريات األمحدية. (على الترتيب ةيعين يف احلرة واَألم¼ ِبصداق أو ثَمن½وقوله 
 عليه هنا ألنه يف احلرائر املسلمات وهن إىل اخليانة أبعد من بقيـة النـساء وزاد بعـد يف قولـه تعـاىل      اقتصر] ﴿غري مٰسفحني﴾  [:قوله  )٤(

والـسفاح  .  إىل اخليانة أقـرب مـن احلرائـر املـسلمات    نت أَخدان﴾ ألنه يف اإلماء وه     ت﴾ قوله ﴿وال متِخذٰ   ِفٰحت غري مسٰ  ﴿محصٰن
بفْح وهو الصالنطفة فقطالزنا وأصله من الس ي الزنا ِسفاحا ألن الزاينَ ال غرض له إال صبكرخي، خازن. ( وإمنا مس(  

بيـان  ¼ ممـن تـزوجتم  ½ وقوله ﴾ما﴿راعاة للفظ  فيه م﴾به﴿أي فالزوجات الاليت تمتعتم ن فقوله      ] ﴾﴿فما استمتعتم  [:قوله  )٥(
  )ملج. ( أو تبعيضا هلا﴾ما﴿ الواقع بيانا لـ﴾منهن﴿لقوله 

  ]علمية [)ِشهاب بتصرف. (والسني ليس للطلب بل للتأكيد¼ متتعتم½ مبعىن ﴾استمتعتم﴿يشري إىل أن ] متعتمت[: قوله  )٦(
ويف اآليـة جـواز اإلبـراء مـن     ، ه كلَّـ ب املهـر وجِـ  ولو مرة يطِءفيه أن االستمتاع بالو ، اآلية]﴿فما استمتعتم به منهن﴾   [: قوله  )٧(

 ومـن قـال إن   )كمـا هـو مـذهب الـشافعي علـى عكـسنا      (تدلّ باآلية من قال إن الصداق جيب بالوطء ال بالعقد          اس، الصداق وبعضه 
  ]علمية) [اإلكليل. (اإلبراء حيتاج إىل رضا املربأة

ون العقـد   دضـة إال بـالوطء  أشار به إىل مذهب إمامه الشافعي رمحه اهللا تعاىل ِمن أنّ املهر ال جيـب يف املفو        ]ِءطْبالو[:قوله  )٨(
فاملهر جيب بـنفس العقـد      . ىاملسم نصف فلها لوةاخلَ وأ ا الدخول قبل طلقها إن:  رمحه اهللا تعاىل   أيب حنيفة وعند  . فقط
تأكّد باخلَويصا، التفسريات األمحدية(. تأكّد بالوطءلوة الصحيحة كما يعلمية) [اهلداية ملخ[  

 اإلمام األعظـم  ما جيوز أن يكون ثَمنا يف البيع جيوز أن يكون مهرا هلا وعند    ه اهللا  رمح عند اإلمام الشافعي  ] نههورم[: قوله  )٩(
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ن اليت رضتم  هل  ْ   ضة و ال جناح عَليكم ف  ترض تم ﴿)١(ف ْ ُْ ِْ ََ ِٰ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ ْ ََ ن ﴿أ﴾ ً َب  من  هنتم و ِ ِ ِعد ال  ضةٖ َ ْ ِ َ ْ ِ ن حطها أو بعضها أو زيادة ْ م﴾ 
ًان اهللاَ  ان عل عليها ﴿ ْ ِ َ َ َ ًحِك ﴾ خبلقه ﴿ ِ ْ ره هلم)۲۴(َ ْو من لم  ستطع منكم طـوًال ﴿)٢(ب﴾ فيما د َ ْ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ََ ْ ىن لــأ﴾ )٣(َ َ َ ان يـنِكح ﴿غـي  ْ  ْ َ)٤( 

ٰالمحصنِت َ ْ ُ ر ﴿ ﴾ْ را ئا ٰالمؤمنِتحل ِ ْ ُ ري   الغالبْ و  ع﴾  ج وم لـهه ْفمن مـا مَلكـت ايمـانكم ﴿)٥(مفه فال  ُْ َ ْ ََ ِْ َ ح ﴿)٦ (﴾  ْ مـن يـنك    
ٰف  تكم المؤمنِت ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ َٰ ْ و اُهللا اعَلم بايمانكم)٧(َ ُ ِ َ ْ ِ ِ ُْ َ ره وَ وا بظا ِك﴾ فا ه رة فيه كتف ورب أمة تفضل  ر إليه فإنه العالم را حوا ا ئ لس ل

                                                

  ]علمية). [اهلداية. (راهم  أقلّ املهر عشرةُ درمحه اهللا
 كمـا قيـل ألنـه     مصدر مؤكِّد لفعل حمذوف مدلول عليـه ال حـالٌ  ﴾فريضةً﴿أشار بتقديره إىل أن   ] اخل...فرضتم هلن [: قوله  )١(

يمفروضة½ إىل تأويلها بـ   حتاج ¼ ـا نزلـت يف حلّـة املتعـة           . ىخٰفكما اليوأمجـع األئمـة   . وأيضاً أشار بذلك إىل رد مـا قيـل إ
 هم على حرمتها ونسخها بأخبار كثرية يف ذلك عن علي رضي اهللا عنـه وغـريه مـن الـصحابة يف الـصحاح الـستة         األربعة وغري

  ]علمية. [وغريها من السنن واملسانيد
  )خازن. (ومن مجلته ما شرع هلم من هذه األحكام الالئقة حباهلم] فيما دبره هلم [:ولهق  )٢(
ن ملك ثلثمائة درهم فقد وجب عليه احلج وحرم عليه نكاح اإلماء م: قال ابن عباس رضي اهللا عنه يف رواية] ﴾والطَ﴿ [:قوله  )٣(

  ]علمية) [التفسريات األمحدية. (فقري سواء يف جواز نكاح اَألمةالغين وال:  فيقولأبوحنيفةوهو ظاهر فهو مذهب الشافعي وأما 
ــ وعلـى كـل متعلِّـ   ¼ إىل½ جمرور بإضمار الالم وقيل بإضـمار       ﴾أنْ ينِكح ﴿إشارة إىل أن     ]﴾أن ينكح ﴿لـ[: قوله  )٤( . ﴾طَوال﴿ق ب

  ]علمية [)جمالني للقاري(
 رضـي اهللا عنـه نكـاح    أيب حنيفـة ج باألمـة وعنـد   تـزو ال جيوز له أن يأي فإذا وجد طوال حلرة كتابية ف]  له فال مفهوم  [:قوله  )٥(

  )صاوي، مدارك. (ها جائزمهِرمن ليس حتته حرة بالفعل وكان واجدا ِلاألمة ِل
ق مبحذوف هو جواب الـشرط فهـو جمـزوم وهـذا بنـاء علـى الظـاهر وإال فهـو يف         متعلِّ] ﴿فمن ما ملكت أميانكم﴾    [:قوله  )٦(

 ألن املضارع إذا وقع جوابا للشرط مقرونا بالفاء يقدر قبله املبتدأ وتكـون اجلملـة هـي اجلـواب وذلـك ألن         احلقيقة مرفوع 
  )مجل. (الفاء ال تدخل على الفعل الصاحل للشرطية

 كـان الـزوج   يدل تقييد نكاح األمة باملؤمنة على أنه ال جيوز التزوج باألمة الكتابيـة سـواء  ] ت﴾مٰنؤكم امل ـِت﴿ِمن فَتيٰ  [:قوله  )٧(
 فيجوز التزوج باَألمة الكتابية ألن الوصف مبرتلة الشرط فلما ال يلـزم مـن   عندناحرا أو عبدا وهو قول الشافعي رمحه اهللا وأما       

ويف . نفي الشرط نفي املشروط عندنا فكذلك ال يلزم من نفي الصفة نفـي املوصـوف وتفـصيله مـسطور يف كتـب األصـول        
 اإلميان ليس بشرط يف احلرائـر اتفاقـا مـع    تابية جيوز عندنا والتقييد يف النص لالستحباب بدليل أنّ     ونكاح األمة الك  : املدارك

 بطُـالّ  علـى  املالَ اهذ وزع : قلْت فإذا ، مرادا يكون ال وتارةً مرادا يكون تارةً الصفة مفهوم أَنَّواعلم   .التقييد به فكذا ههنا   
 : قلت إذا و ، اِءالعط سبب هو كان فيها نىمعِل مقصودةٌ الصفة ألنّ ؛ منه يٌءش منهم نياءاَألغ على يوزع الّأَ ينتع اِءالْفُقَر العلِم
عزهذه و ِم على الدراهماخلَد اقِفنيج ِبالباِب الْوطَى أَنْ ازعههنا الصفةَ ألنّ ؛ والقاعِد منهم للواقف منها ي واقـعِ ال ِلبياِن ذُكرت 
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س بنكاح اإلماء ﴿ ْ   عضكم منيوهذا تأ ُْ ُ ٍن  عضَ ْ َ ن ﴿)١(﴾  ن نكا وا  ن فال  واء يف الد ن  حه أي أنتم و م تستنكف ي س ْفانِكحو ُن  ه ُ ْ َ
ــن  ــاذْن ا ل  ِب ِ ْ َِ ِ نِ وا ليه﴾  ــو ُن  ﴿)٢(مــ ْو  ت ُ ن ﴿َ و ه﴾ أ ــور ُن عطــ َاُج ْ ن ﴿ُ ور ه﴾  ــالمعروفمهــ ِب ْْ ُ ْ َ صِ ن غــري مطــل و نقــ﴾   )٣(مــ

ٍمحصنت﴿ ٰ َ ْ ٍغ ْ  مسفحت ﴿)٤(﴾ عفائف حالُ ٰ ِ ٰ ُ َ راَ ٍو ال متخٰذت اخدان ﴿جه﴾ زانيات  َ ْ َ ِ ِ  ُ َ را ﴿  ن  ون  ز سـ﴾ أخـالء  بهـ نـ ۤفـاذا ي َِ َ
ِاُحصن  راءة بالبناء للفاعل ُ﴾ زْ ن ويف  َتو ق ن ﴿ج ٍفان ات ْ   فاحشةجزو َ ِ َ َِ َ َ َِ ٰفعَلي ن   صف ما ع َ  المحصنِت﴾ زنا ﴿ْ َ ْْ ُ َْ َ َُ ْ ِ ر َِ را ئ﴾ ا حل

ِمــن العــذاباألبكــار إذا زنــني ﴿ َ َْ َ نــصف ســنةي﴾ احلــد فيجلــدن مخــسني وِ ب  ن العبيــد ولــم جيعــل غــ علــيه ويقــاس 
وب احلد و رطا  جاإلحصان  ل  إلفادة أنه ال رجم بلش

)٦(

ن أصال ﴿ َ ذلكعليه  ِ ولٰ وكات عند عدم ا لط﴾ أي نكاح ا ململ )٧(  
َ لمن خ   ﴿ ِ َ ْ َ َالعنت﴾ خاف ﴿ِ َ َ زنا وأصله املشقةْ ل﴾ ا

)٨(

..........................................................  

  ]علمية [.مفهومها ادير ال اليت والصفةُ امفهومه ادير اليت الصفةُ رفتع ِنفبالقَرائ ، طاَءالع ِضييقت وِفالوق يف ملعنى ال املُعتاِد                                                
  )بيضاوي. (ون نسبكم من آدم عليه الصالة والسالم ودينكم اإلسالمتناسِبِرقّاؤكم مأي أنتم وأَ] ﴾بعضكم من بعض﴿ [:قوله  )١(
 بأنفـسهن أو   نكاح اَألمة بدون إذن سيدها باطل لكن االختالف يف أنّ هلن أن يباِشـرنَ العقـد         اتفقوا على أنّ  ] مواليهن [:قوله  )٢(

وايل ال لإلماء مباشرة العقد ألنه ذكـر فيـه إذن املَـ   وعندنا يباِشر املوىل؟ فعند الشافعي رمحه اهللا ال جيوز لإلماء مباشرة العقد       
  ]علمية) [صاالتفسريات األمحدية ملخ (.عقدهم

)جمل. (أي ضرر واملُطل عدم األداء من غري عذر واإلضرار هو اإلحواج إىل التقاضي واملالزمة] من غري مطْل ونقص [:قوله  )٣(
لنـدب بنـاء    أي حالَ كون عفائف عن الزنا وهذا الشرط على سـبيل ا ﴾فانكحوهن﴿أي من املفعول يف قوله      ] حال [:قوله  )٤(  

ويف الدرر شرح ، نكاح الزانية جيوز وكذا نكاح الزاين: وقال يف التبيني. على املشهور من جواز نكاح الزواين ولو كن إماء      
  )درر احلكّام ،تبيني احلقائق، خطيب.  ( اتفاقاًالغرر نكاح الزانية جائز

)٥(

 ومالـك عليهمـا الرمحـة فـال تغريـب علـى        أيب حنيفـة   وأما عنـد     عند اإلمام الشافعي عليه الرمحة    ] ويغربن نصف سنة  : [قوله  
  )مجالني، صاوي. (الرقيق

)٦(

صف وإذا كـان  تنـ مجـا ألنـه ال ي  هن لـيس ر  حـد لـم أنّ  بالتنصيف عوذلك أنه ملّا حكم  ] إخل... جمبل إلفادة أنه ال ر    [: قوله  
احلدم عاإلحصان ليس ر ضرعمه أَوىل فتعد مجا فمعا اليت يتوهم فيها رمجهن كاحلرائر حلالة اإلحصان أل) .ملج(  

)٧(

 :األول هـا بـدوا؛   عليها وحترمية عند الشافعي بثالثة شروط نصم اَألفيه إباحةُ ] نكاح اململوكات عند عدم الطَّول     [:قوله  
 .خوف العنت أي الوقوع يف الزنـا  :الثالث. ة أن تكون األمة مؤمنة فال جيوز نكاح أَمة كافر  : الثاين .أن اليستطيع طول حرة   

  ]علمية) [اإلكليل. (﴿وأن تصربوا خري لكم﴾: ويف اآلية كَراهة نكاح اَألمة عند اجتماع الشروط لقوله

)٨(

 اإلنـسانَ عنـد   أي أصله الثاين وإال فأصله األول انكسار العظْم بعد اجلَبر فاستعري لكـل مـشقّة وضـرر يعتـري           ] وأصله املَشقَّةُ  [:قوله  
  )أبو السعود بزيادة. ( أي عنتكُم ومشقّتكُم]١٢٨التوبة [﴿عزيز عليه ما عنتم﴾  :قال اهللا تعاىل يف شأن حبيبه الكرمي. صـالح حاله

)٥(

)٩(

)٩(

فردعندهم أَر ا كان هذا الفرق معتبفلم) االزنا سر(ز الثاينَ وج وت)الزنا جهرا (لَم األوحركانت العرب يف اجلاهلية ت] سرا[ :قوله
الشارح

 
  ]علمية [)جمل. (ميهما معاً على حتر واحد من هذين القسمني بالذكر ونص كلَّ

  روح١٢.¼واهللا أعلم بإميانكم½قول اهللا عزوجل أي  
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زنا ألنه سببها لي به ا و)١(مس رة ﴿لعق  باحلد يف الـدنيا وا ْمـنكمخـبـة يف اآل ُ ْ رار فـال حيـل لـه ِ ن األ ن ال خيافـه  حـ﴾ خبـالف  مـ مـ
ي)٢(نكاحها رة وعليه الشا ول  ن استطاع  فع وكذا  ح ط وله ﴿)٣(م رج  بق و ٰمن ف  تكم المؤمنِت خ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ِ َٰ َ رات ْ ُ﴾ الكا  فال حيل له ، ف

و عــدم وخــاف ﴿ ْو ان  ــص  والــنكاحهــا و ُ ِْ ْ ََ وكــات ﴿َ ن نكــاح ا ململ﴾  ُخ ْـ   كــعــ  ٌ ولــد رقيقــا ﴿ْمَ ٌ و اهللاُ غفــور ل﴾ لــئال يــصري ا ْ ُ َ َ
ٌرحيم ْ ِ وسعة يف ذلك)۲۵(  ْ يريد اُهللا ل ب   َ كم ﴿)٤(لت﴾ با ُ َ ْ َِ ُ ُ ِ ع دينكم)٥(﴾ُ را ئ  ركم ﴿)٦(ش َو ي ديكم سـ  م  ومصاحل أ َ ُ ْ ُ َ َِ ْ ق َ را ئـ﴾  ط
ْالذ من قبلكم﴿ ْ ُْ ِ َ ِِ ْيَن وهم  ريم  ن األنبياء يف التحليل وا فتتبع﴾  لتح ْو يتوب عَليكم ﴿)٧(م ُْ َ َ ْ ُ َ ن معـصيتهَ ع بكم  ر عـ﴾   الـيت )٨(جي

ٌو اهللاُ عليمكنتم عليها إىل طاعته ﴿ ْ ِ َ ٌ حِكيم﴾ بكم ﴿َ ْ ره لكم ﴿)۲۶(َ ُو اهللاُ يريدب﴾ فيما د ْ ِ ُ ْان يتوب عَليكم)٩ (َ ُْ َ َْ ْ ُ رر هَ   عليه ليبين ك﴾ 

                                                
  ]علمية[ .جماز¼ الزنا½على ¼ العنت½أشار به إىل أن إطالق  ]هاببألنه س[: قوله  )١(
  )جمل. ( فيحلّأيب حنيفةأي عند غري أيب حنيفة رضي اهللا عنه أما عند ] ها له نكاحلُِّحفال ي [:قوله  )٢(
 رضي اهللا عنه جبواز نكاح األمـة ملـن لـيس عنـده     أبوحنيفةوكذا مالك وأمحد عليهم الرضوان وقال ] وعليه الشافعي  [:قوله  )٣(

ومن مل يكـن مـستفرشا حلـرة فلـه     ½ احلرة فاملعىن حرة بالفعل ولو كان قادرا على مهرها وفسر الطَّول املنفي يف اآلية بفراش  
ت﴾ علـى أنـه   ـتكم املؤمنٰـ وخالف يف اشتراط إسالم األمة فقال جبواز نكاح اَألمة الكتابية ومحل قولَه ﴿من فتيٰـ ¼ نكاح األمة 

  )جمل. (على سبيل األفضلية ال على سبيل الشرط
نه وإن كـان نكـاح اَألمـة يـؤدي إىل إرقـاق الولـد وهـذا يقتـضي املنـع مـن                أي نكاح األمة يعين أ    ] ة يف ذلك  عوِسبالت [:قوله  )٤(

  )كرخي. (نكاحها إال أنه تعاىل أباحه لكم الحتياجكم إليه فكان ذلك من باب املغفرة والرمحة
هج املهتـدين  استئناف مسوق لتقرير ما سبق من األحكام وبياِن كوا جارية على منـا ] ﴾إخل... ﴿يريد اهللا ليبني لكم  [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (من األنبياء والصاحلني
 ﴾يريـد ﴿كـر مفعـول    ِذِمدوأيضاً يف عـ ،  حمذوف يدل عليه السياق﴾ليبني﴿إشارة إىل أن مفعول   ] شرائع دينكم إخل  [: قوله  )٦(

لغرض معىن اإلرادة كما والالم مزيدة لتأكيد معىن اإلرادة ألن الم التعليل للغرض ويف ا، ﴾يريد﴿ مفعول ﴾ليبني﴿إشارة إىل أن 
  ]علمية. [فإذا مجع الالم مع اإلرادة يكون مجعاً بني اإلرادتني فيفيد التأكيد، يكون معناه إرادة السمن¼ جئتك للسمن½تقول 

 قد نقل املفسرون أن كل ما بين لنا حتليله وحترميه من النساء يف اآليات املتقدمة فقد كـان كـذلك أيـضا      ] فتتبعوهم [:قوله  )٧(
  )مسني. (يف األمم الساِلفة

 أو  ولـو صـورةً   املعـصيةُ  املـراد  بأنّجاب ويعصيةُ املَينت فأَثبعثة مل تبل الِب قَ  األحكام فيه أنّ ] هيِتعِصن م م ع كُ بِ عرِجي [:قوله  )٨(
املَ¼ اليت كنتم عليها½ بقوله املرادعاصي اليت حصمل. ( التوبِةبلَ قَلتج(  

 قة بتوبة كـلّ  إرادة اهللا متعلِّ على حقيقتها ألنه يقتضي أنّ   رضاه وليست اإلرادةُ   ذلك وي  بِحأي ي ] إخل﴾... اهللا يريد ﴿و [:قوله  )٩(
معِح أنه ليس كذلك فاملعىن اهللا يقبول التوبة قَن هنا قيل إنّ توبة العبد فيتوب عليه وِمب صاوي. (طعي(  

  مجل١٢.ال حيل

ك١٢. فقد الطول

يتوب عليكم﴿:قوله يأ  ﴾.١٢ 
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ِو يريد الذ ي بعون الش وت﴿ ٰ َ    َ ْْ ُ ِ َ ْيَن ِ ُ ِ ُ ودَ وسليه﴾ ا زنـاة ﴿)١(ملج والنصارى أو ا ًان تميلوا ميال عظ ل أو ا ْ ِْ َ ًْ ْ َْ ُ َِ ق )۲۷(َ ن ا وا  حلـ﴾ تعـد عـ ل
وا مثلهم و رم عليكم  نبارتكاب ما  فتك ْ يريد اهللاُ ان يخفف عنكم ﴿)٢(ح ُ ْ َِ َْ  َ َ ُ ْ رعُ ُ و خلق اال سان  ﴿)٣(لش﴾ يسهل عليكم أحكام ا َ ْ ِ ْ َُ ِ َ

ًضِعيفا ْ ن النس)٤(﴾)۲۸(َ وات ﴿)٥(اءع ال يصرب  ْ ياي ا الذ  منوا ال تا لوا امواَ كملشه وا َ  ُ َ ْ َ ُ ُ َُ َْ َين ِْ َ َ ْ ِب نكم بالباطل)٦ (   ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ رع َ رام يف ا لش﴾ با حل
ربا والغصب ﴿ ۤ اال لكا نِ  َان تكون ﴿)٧(لك﴾  ْ ُ َ ْ ع ﴿َ ٌ تجارةتق﴾  َِ راءةويف﴾ َ وال أي)٨( بالنصب ق  ون األ م أن  وال جتارة تك   )٩(مأ

                                                
 تعاىل قـالوا للمـؤمنني إنكـم تِحلُّـون     ن األخواِت من األب وبنت األخ فلما حرمهن اهللاُ      فقد كانوا ينكحو  ] أو اوس [: قوله  )١(

ة مالعم اخلالة وبنت بنتةَالَ اخلَ أنّعِكحوا ِب والعة عليكم حرام فاناألخ وِبم نتأبو السعود. (خت اُألنت(  
ا يف الزنـاة فـإلنّ مـِن ابتِلـي     س فظاهر العتقادهم أم على احلق وأمـ      ى واو أما يف اليهود والنصارٰ   ] همثلَفتكونوا مِ  [:قوله  )٢(

  : اءسن اخلَِمبحنة يحب أن يشركَه فيها غريه ليتفرق اللوم عليه وعلى غريه نظري قوِل
  )جمل. (على إخوام لَقَتلت نفسي  ولو ال كثرةُ الباكني حويل 

يريـد اهللا بكـم   ﴿ها فلـم يثقـل علينـا التكـاليف كمـا فعـل بـبين إسـرائيل فهـذا علـى حـد قولـه                    أي كل ] ِعر الش أحكام[: قوله  )٣(
  )خازن]. (البقرة[﴾اليسر

  ]علمية) [اإلكليل. (ه ترِكماع ومضارع اِجلناِفن مره األطباء ِمذكُما يفيه أصل ِل] نسان ضعيفا﴾﴿خلق اإل [:قوله  )٤(
 هنبغلِـ  كرميـا وي نبغلِـ  عنـهن ي  يف النساء وال صربال خري½م ى اهللا عليه وسلّ عن النيب صلّ   در و وقد]  النساء ِن ع رصِبال ي  [:قوله  )٥(

ِح فأُلئيمِح كرميا مغلوبا وال أُكونَن أَ أَبمل. (¼ أن أكون لئيما غالبابلَ() جعلمية"ر على خترجيه يف كتب األحاديث عثَم ن("  
 فـاملراد النـهي عـن     األكـلُ  مـن األمـوالِ   املقـصودِ مظَع م األكل بالذكر ألنّإمنا خص ] إخل﴾.. .﴿ال تأكلوا أموالكم   [:قوله  )٦(

)خازن.  (ه يف املعاصي مال نفسه بالباطل إنفاقُ مال نفسه وأكل مال غريه فأكلُمطلق األخذ وقيل يدخل فيه أكلُ   
 التجارة ليست من جـنس األمـوال املأكولـة بالباطـل وألن االسـتثناء      ع ألنّ االستثناء منقِطأشار به إىل أنّ] ن لكِ ﴾إالّ﴿ [:قوله  )٧(

    وقع على الكون والكون معىن      من املعاين ليس ماال من األموال وخص    قة والوصـية   التجارة بالذكر دون غريهـا كاهلبـة والـصد
  ا أَ      ألن غالب التصرا غالبا وأل ا وألن أسباب الرزق متعلّقة رفَف يف األموالي املُِوبذَ قرِبلَءات خبالف اإليهاب وطَو 

  )كرخي. (الصدقات
.  خربها وامسها حمذوف وأما على الرفـع فتكـون تامـة      ﴾جتارة﴿ ناقصة و  ﴾تكون﴿أي على أنّ    ] ِبصالنويف قراءة بِ   [:قوله  )٨(

.  رمحـه اهللا أيب حنيفة وهو مذهب رِق يف متام التجارة دون التف الس ألنه اعترب التراضيفى خيارن ن استدل به م ).صاوي(
جـدت اإلجـازة    واآلية تدل على جواز البيع بالتعاطي وعلى جـواز البيـع املوقـوف إذا و      :وقال يف املدارك  ) اإلكليل بتصرف (

 ،لوجود الرضا وعلى نفْي خيار الس ألن فيها إباحة األكل بالتجارة عن تـراض مـن غـري تقييـد بـالتفرق عـن مكـان العقـد                 
  )مدارك. (تقييد به زيادة على النصوال

  ]علمية. [ محل اخلبر على االسم كما هو ظاهرليصح¼ جتارة ½مع¼ أموال½ر إمنا قد ]ٍجارة ِتموالَأَ[: قوله  )٩(

  ١٢.¼يبين½مفعول 
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ْ عن تراض منكم ﴿)١( صادرة ُْ ْ  ٍَ َ وها ﴿ َ س فلكم أن تأ كل﴾ وطيب  ْ و ال  قتلوا ا فسكمنف ُ َ ُ ْ َ  ُ ُ ْ َ َ  بارتكاب ما يؤدي إىل هالكها أيا )٣) (٢(﴾َ
رينة ﴿)٤(كان رة  بق يف الدنيا أو اآل ً ان اهللاَ  ان بكم رح خ ْ ِ َ َْ ُ ِ َ ن ذلك ﴿)۲۹( ِ َ و من  ْفعل ذلكم﴾ يف منعه لكم  ِ ٰ ْ ََ  ْ ي عنـهي مأ﴾ َ  )٥(ـا 
ًعدوانا﴿ َ ْ ًوظلمـاللحـالل حـال ﴿ ﴾ جتـاوزاُ ْ ُ ِفـسوف  ـصلي  ﴾ تأكيـد ﴿َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ًنـاراؕ﴾ ندخلـه ﴿َ َ و  ـان ذلـك ع َ  اهللاِ ﴾ حيـرتق فيهـا ﴿َ َ ِ ٰ َ َ َ

ً س ْ ا ِ ٓان تج نبوا كبا﴾ هينا ﴿)۳۰(َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِِ Ò  ُر ما تن ون عن ْ َْ َ َْ َ ُ زن)٦(﴾َ ي ما ورد عليها وعيد كالقتل وا ل و رقةه ي إىل ،لسا وا ن عباس  ن ا هو ب ع
رب ْنك  عنكم سـياٰتكم ﴿)٧(قالسبعمائة أ ُْ ُِ ُ َ ْ َ ْ ر بالطاعـاتَ  ً و نـدخلكم مـدخال﴿)٨(ئ﴾ الـصغا َِ ْ ْ ْ ُ ْ ُ  وفتحهـا أي إدخـاال أو )٩(﴾ بـضم املـيمَ

ً يماموضعا ﴿ ْ ِ و اجلنة  ﴿)۳۱(َ ْ و ال تتمنوا ما فضل اهللاُ ب   عـضكمه﴾  ُْ َ َ ِٖ َ  َ َ ْ  َ َ َ َ ٍ  عـضَ ن لـئالَ ن جهـة الـدنيا أو الـد ي﴾   إىل )١٠( يـؤديمـ

                                                
  ]علمية . [﴾جتارة﴿ صفة لـ ﴾عن تراض﴿:  قولهيشري إىل أنّ] صادرةً[: قوله  )١(
 على كَراهية التجارة إىل  به مالكدلّوا بأنفسكم واسترـر تتجروا يف بالد العدو فتغالقيل معناه ] ﴿وال تقتلوا أنفسكم﴾ [:قوله  )٢(

و بن العاص وقد احتج ذه اآلية عمر. وقيل عن قتل اإلنسان نفَسه، وقيل معناه النهي عن قتل الناس بعِضهم بعضا، بالد احلرب
ه النيبم للربد وأقرعلمية) [اإلكليل. (عليه وسلّم على احتجاجه كما يف حديث أيب داود وغِريه صلّى اهللا على مسألة التيم[  

ن مـن تـردى مِـ   ((م ى اهللا عليه وسـلّ وي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّ       ر] وال تقتلوا أنفسكم﴾  ﴿ [:قوله  )٣(
ن تحسى سما فقَتل نفـسه فَـسمه يف يـده يتحـساه يف     دا ومبأَجبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلَّدا فيها   

  )خازن. ())دا ومن قَتل نفسه ِبحِديدة فهو يتوجأ ا يف بطْنه يف نار جهنم خالدا فيها أبدابنار جهنم خالدا  فيها أَ
 الداللة مما ذكـر وميكـن أن يقـال    جهل على التعميم وليتأمل واستدال¼ إخل... بقرينِة½تعميم يف اهلالك وقوله  ]  كان اًأي [:قوله  )٤(

  )جمل. (هو عموم رمحته يف الدارين
قيل ِمن قَتل النفس املُحرمة ألن الضمري يعود إىل أقرب مـذكور وقيـل ِمـن قَتـل الـنفس وأكـِل املـال        ] أي ما ي عنه    [:قوله  )٥(

  )خازن. ( كلّ ما نهي عنه ِمن أول السورة إىل هنابالباطل ألما مذكوران يف آية واحدة وقيل ِمن
  ]علمية) [اإلكليل. (املعاصي كلُّها كبائر وأنه ال صغرية: يف اآلية رد على من قال] ﴾...إن جتتنبوا كبائر﴿ [:قوله  )٦(
  )جمل). (كما ورد يف رواية(أي منها للسبعني ] بقرأَ [:قوله  )٧(
فـالتكفري لـيس مرتبـا علـى     ، ¼وتفعلـوا الطاعـات  ½ أي   اًإخل﴾ حـذف  ... يف كالم ﴿إن جتتنبوا     أنّ أشار به إىل   ]بالطاعات[: قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل. (االجتناب وحده
أي فيكون مصدرا على صورة اسم املفعول ألن مصدر الرباعي يأيت علـى صـورة اسـم املفعـول       ] هابضم امليم وفتحِ   [:قوله  )٩(

  )صاوي بتغري يسري. (أي فيكون اسم مكان¼ وفتِحها½: وقوله، ¼ إدخاال كرميانةاجلندخلكم ½أي ، ومفعولُه حمذوف
. ب العني ال طلـب املثـل إذ األول حـسد مـذموم والثـاين ِغبطـةٌ حممـود        لَ إمنا هو طَ    املَنِهي إشارة إىل أنّ   ]يلئال يؤد [: قوله  )١٠(

  ] علمية) [مجالني للقاري(

١٢. نفساألأي  ١٢.تجارة الأي أموال 

ى ١٢.  من قتل أنفسكم املذكورأ

قرة١٢. الكبائرأي

مجالني١٢.ملدخلأي ا 

?

?

=

=

منه١٢. أي التمىن= =

١٢.أي متعديا ? ١٢.أو مفعول له?

١٢. القراءتنيتفسري على كلتا ?

ع  َ   ْٰ
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ض ﴿ جال  صيبغالتحاسد والتبا ٌ ل   ْ ِ َ ِ َ واب ﴿ِ ْمما  كتسبواؕث﴾  ُ َ َ ْ وا   ن اجلهاد وغريه ﴿)١(عمل﴾ بسبب ما  ٌِ   و للنساء  صيب مما م  ْ ِ َ ِٓ َ  َ
َ كتس    ْ َ َ ن ْ رو ن وحفظ  ن طاعة أزوا جه﴾  ف جه ا رجاال فجاهدنا وكان لنا مثل ّليتنا كن: مة  ملا قالت أم سل)٢(نزلت.م

رجال ﴿ ر ا لأ ْوسج زة ودواُلواَئَ ٖاهللاَ من فضل  ﴿)٣(بهم﴾  ِِ ْ َ ً ان اهللاَ  ان ب ل   ء عل ﴾ ما احتجتم إليه يعطكم ﴿ْ ْ ِ َ ٍ ْ َ   ُ ِ َ َ ﴾ ومنه )۳۲(ِ
ٍو ل ل وسؤالكم ﴿)٤(حمل الفضل ّ ُ ِ رجال والنساء ﴿َ ن ا ل﴾  َجعلنا موا  م ِ ََ َ ْ َ َترك الوالدن و اال بون ِ  مماون ﴿يعَط ﴾ عصبة َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ٰ ِ ََ ْ َ َ   ﴾

ن املال ﴿ ْو الذ عاقدتمهلم  َ َ َِ ْيَن ْايمانكم﴾ بألف ودوا ﴿َ  ُ ُ َ ْ ع َ نمبعىنميني مج﴾  وهم يف ) ٥(ي القسم أو اليد أي احللفاء الذ مت عاهد
رة واإلرث ﴿ لنصاجلاهلية   ا ْ فاٰتو ُمع ْ ُ َ  ص ب﴾ اآلن ﴿َ ْ ِ ْ مؕ َ و السدس ﴿ُ ن املرياث و وظهم  ه﴾  م ُ  ان اهللاَ  ان ع    ل حظ ٰ َ َ َ ِ 

ً  ء ش يدا ْ ِ َ ٍ ْ وخ،﴾ مطلعا ومنه حالكم )۳۳(َ وله ﴿)٦(منسوهذا  ِوأولو األرحام بق  َ ْ َ ُ ُ ٰ عض م او  َ ْ َ ْ ُْ ُ ٍ ببعضَ ْ َ َالرجال قومون ﴾ ﴿ِ ُْ ُ  َ َ  َ﴾)٧( 
                                                

سببية تعليليـة وكـذا يف قولـه ﴿ممـا اكتـسنب﴾ أي ِمـن أجـل مـا اكتـسنب أي           ¼ ِمن½إىل أن   أشار به   ] بسبب ما عملوا   [:قوله  )١(
  )ملج. (أي وغري ذلك كسائر عبادان¼ إخل... من طاعة أزواجهن½وقوله ، عِملن

آليـة الـسابقة    وأشار به إىل بيان سـبب نـزول ا  ،)جمل. (وا﴾ إىل قوله ﴿عليما﴾ أي نزل قوله ﴿وال تتمن    ] إخل... نزلت [:قوله  )٢(
علمية. [ه عادِتِقفْعلى و[  

:  وعبـارة الـسمني  .قراءتان سبعيتان فاُألوىل على األصل والثانية فيها نقـل حركـة اهلمـزة للـسني قبلَهـا            ] مزة ودوا  [:قوله  )٣(
 يـونس [ ﴾الـذين  ِلئَفَـس ﴿:حنـو  فـاء  أو واو تقدمـه  إذا باملخاطَ حنو املوجه السؤال من األمر يف اهلمزة إثباِت على مهوراجلُ

:٩٤ [﴿ وِلِه ِمن اَهللا والُئَسفَض ﴾ ]قْل سائيوالِك كثري وابن .]٣٢ : النساءفإنْ. استعماله لكثرِة ختفيفاً السني إىل اهلمزة حركِة بن 
 ةاهلمـز  علـى  فالكـل  بلغائـ  كـان  وإن ،]٢١١ : البقـرة [ ﴾ لَيـ ِء ٓاِإسـر  بـين  سـلْ  ﴿:حنو النقل على فالكل فاء وال واو تقدمهي مل

  ]علمية) [جمل. (والثاين حمذوف، أول مفعول اللةواجلَ الثنني، يتعدى وهو .]١٠ : املمتحنة[ ﴾ أَنفَقُواْ مآ لُواْئَولْيس ﴿:حنو
ل اهللا أي ذواتكم اليت يظهر فيها فضل اهللا تعاىل أو املراد ذات الشيء املـنعم بـه فإـا حمـل لفـض     ] ومنه حمل الفضل   [:قوله  )٤(

  )جمل. (أي ومنه سؤالكم فاهللا عامل به فيجيبه¼ وسؤالكم½تعاىل أي تفضله وقوله 
  )جمل. (هاجرين واألنصارهذا أحد القولني يف معىن اآلية واآلخر أا يف شأن املُؤاخاة الواقعة بني املُ] إخل...  الذينأي احلُلَفاَء [:قوله  )٥(
 ال ماكان يف اجلاهليـة إذ ذاك لـيس حكمـا شـرعيا حـىت      ﴾إخل... فآتوهم نصيبهم ﴿ يف قوله    أي األمر ] وهذا منسوخ  [:قوله  )٦(

وايلَ﴾  : وقيل الناسخ له ما قبله وهو قوله      .  نسخه يصحعلنا معقـد  رمحـه اهللا أيب حنيفـة   عنـد  واملراد بـه  ، )مجل. (﴿ولكلٍّ ج 
دا علـى أن  عاقَـ إذا أسلم رجلٌ علـى يـد رجـٍل وت   ف ، اهللا عنهمة الصحابة رضي راثة ا ثابتة عند عام    واالة وهي مشروعة والوِ   املُ

يرثَه ويعِقلَ عنه صحعلمية [)مدارك، أبوالسعود (.قْلُه وله إرثُه إن مل يكن له وارثٌ أصالً وعليه ع[  
ال إثر بيان تفاوت كالم مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة يف املرياث تفصي] ﴾إخل...  قومونالرجال ﴿ [:قوله  )٧(

ونزلت هذه اآلية يف سعد بن الربيع أحد نقباء األنصار نشزت .استحقاقهم إمجاال وعلّل ذلك بأمرين أوهلما وهيب والثاين كسيب 

Å     ٢٩٨  

      `  

?  تفسريات أمحديه ١٢.منهم

١٢.¼إخل.مما ترك½يشري بقديره إىل ما يتعلق به قوله 
?

١٢.ءرجال والنساللي  أ ?

ع
ع
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ِع َ  النساء ﴿)١(مسلطون ٓ َ ن ويأخذونبويؤد﴾ َ  يهن   أيد َ بما فضل اهللاُ  ﴿)٢(ع  َ َ ٍ عض م ع    عـض)٣(ِ ْ ٰ ْ َْ ََ ُ ﴾ أي بتفـضيله هلـم َ
والية وغري ذلك ﴿)٤(عليهن بالعلم ْو بما ا فقوال والعقل وا ُ َ ْ َ ۤ َ ِ ن ﴿)٥(﴾  ُ من اموال مؕ فالصلحتعليه  ٰ ِ  ََ ْ ِْ ِ ْ َ ن ﴿ِ ٌ قنتتمنه﴾  ٰ ِ ﴾ مطيعات ٰ
ن ﴿ ِحفظت للغيـبجهألزوا َْ ْٰ  ٌ ٰ نلفـ﴾ أي ِ ن)٧( وغريهـا)٦(جهرو َ بمـا حفـظ﴿ جهـ يف غيبـة أزوا ِ َ َ نِ  أو  ﴾ حيـث اهللاُؕ   ﴿)٨(هـ﴾ 

                                                
 امرأته وامسها حبيبة بنت زيد فلطمها فانطلق ا أبوها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له قد لطم كرمييت فقال النيب صلى اهللا
، عليه وسلم ِلتقتص ِمن زوجها فانصرفت مع أبيها ِلتقتص من زوجها فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلم ارِجعوا هذا جربيـل أَتـاين       

  )أبو السعود، خازن. (فرتلت هذه اآلية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أَردنا أمرا وأراد اهللا أمرا والذي أراده اهللا خري
  ]علمية) [جمل. (يشري به إىل أن املراد قيام الوالة على الرعايا ]سلَّطونم[: قوله  )١(
أي يقِبضون عليها ويمِسكوا عند إرادن مكروها كـاخلروج مـن املَـِرتل وهـذا كنايـة عـن        ] ويأخذون على أيديهن   [:قوله  )٢(

  )جمل. (مطلق منعهن من املكروه وإن كان بالقول
وأـم الـبعض إشـارة إىل أن التفـضيل باجلملـة ال      ، أي بعـض الرجـال علـى بعـض النـساء      ]إخل﴾ ...مبا فـضل اهللا   ﴿[: قوله  )٣(

  ] علمية) [صاوي ملخصا. (بالتفصيل
والواليـة والـشهادة   ، ومنها زيادة العقل والـدين ، أشار املفسر لبعض األمور اليت فُضلت الرجال ا على النساء       ] بالِعلم[: قوله  )٤(

وبـأكثر يف  ، ومنها كون الرجل يتزوج بأربع يف الـدنيا  ، وكون األنبياء والسالطني من الرجال    ، معة واجلماعات واِجلهاد واجل 
  ] علمية) [صاوي. (وكون الطالق والرجعة ِبيِد الرجل، دون املرأة، اجلنة

من غري ضعف ألن للحذف ¼ الذي½تكون مبعىن جيوز أن ¼ ما½والباء سببية و¼ َ قــومون½متعلق أيضا بـ  ] ومبا أنفَقوا﴾ ﴿ [:قوله  )٥(
ــ  ﴾مـن أمـواهلم  ﴿و، وأن تكون مصدرية وهـو ظـاهر  ¼ ومبا أنفقوه من أمواهلم½مسوغاً أي    أي مـن املَهـر   . ﴾أنفَقوا﴿ متعلِّـق ب

د ألحـد َألمـرت   لو كنت آِمراً أحـدا أن يـسج  ((وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال      . والنفَقة
  )سمني، خازن. ())املرأةَ أن تسجد ِلزوِجها

فال يرد أن الغيب ليس ممـا  ، ¼يف½ مبعىن ﴾للغيب﴿والالم يف ،  حمذوف﴾ٰحفظـٰت﴿إشارة إىل أن مفعول    ] لفروجهن[: قوله  )٦(
  ]علمية. [ىيحفَظ بل ال يمكن حفظُه كما ال يخٰف

  )جمل. (ه بيِتمتعِةه وأَركأموال الزوج وسِِِ] وغِريها[: قوله  )٧(
والبـاء سـببية   ، ¼هـن ½والعائد حمذوف قـدره بقولـه   ، موصوفة أو نكرة ،اسم موصول ¼ما½أشار به املفسر إىل أن      ] هن[: قوله  )٨(

، واملعىن أن اهللا كما أوصى األزواج حبفـظ النـساء    ، ﴾حفظ﴿ولفظ اجلاللة فاعل    ، أو شيء حفظهن اهللا به    ، أي بسبب الذي  
واملعـىن  ،  مـصدرية ¼مـا ½وحيتمـل أن  ، ألنه كما يدين الفـىت يـدان  ،  تسمى النساء صاحلات إال إذا حفظهن األزواج       كذلك ال 

  ]علمية) [صاوي. (أي توفيق اهللا هلن، )إياهن(حبفظ اهللا 

ن
ـــ  

  هلن
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َو ال   تخافون  شوز ُن ﴿)١(عليهن األزواج َْ ُْ ُ َ ُ َ ْ ِ رت أمارتـه ﴿)٢(﴾َ  ن لكم بأن  ظهـ عصيا  ْفِعظـو ُن ُ ن اهللا ﴿َ و و ه ﴾  فـ َو فخ
ْا جرو ُن  ُ ُ ِ   المضاجع)٣ (ْ ِْ َ راش َِ وا إىل  ز ف﴾ ا ل وز ﴿عت رن ا ر إن أ لنشآ ظه ْو ا بو ُن خ ُ ِ ْ ربا غري مربحَ ن )٤(ض﴾  ر جع إن لم  ي

ران ﴿ ْفان اطعنكمهلجبا ُْ َ َ َ ْ ِ ن ﴿َ راد  منه﴾ فيما  ْفَال تبغواي ُ ْ َ وا ﴿َ ًعَلي ن  س يالؕتطلب﴾  ْ ِْ َ ِ نَ ر ريقا إىل  به﴾  ض ِ  ان اهللاَ  ظلما ﴿)٥(ط
ً ان عليا كب ْ ا َِ َ  ِ َ ن ﴿ ﴾ فاحذروه أن يعاقبكم إن)۳۴(َ هو ْو ان خْفتمظلمتم ُ ِ ْ ِ َشقاَق﴾ علمتم ﴿َ َب ن ما ﴿)٦(ف ﴾ خالِ ِ ِ ْ َ ﴾
زوجني ْفا عثوا ﴿)٧( واإلضافة لالتساع أي شقاقا بينهما،لبني ا ُ َ ْ رضامها ﴿َ ًحكمـا ب﴾ إليهما  َ ٖمـن ا لـ ﴾ رجـال عـدال ﴿َ ِ ْ َ ْ   ﴾
َو حكما مـن ا ل ـاۚأقاربـه ﴿ ِْ ْ َ  ً َ َ زوج حَ وكـل ا َ﴾ و لـ ول  كمـه يف طـالي عـق و ي حكمهـا يف االخـتالع وضقبـ وكـل  هـ عليـه و ت

ران  ـــــــأ ـــــــاهمفيجتهـــــــدان وي ـــــــان إن رأي رق ع أو  و ر با يفالظـــــــالم  ج ـــــــاىل، ل ۤان يريـــــــدا﴿:قـــــــال تع َ ِْ  ْ ﴾ أي ِ

                                                
 عـن  وروى الـشيخان . فأمرهم بالعدل فيهن وإمساكهن مبعروف أو تسرحيهن بإحسان   ] حيث أوصى عليهن األزواج    [:قوله  )١(

ِاستوصوا بالنـساء خـريا فـإنّ املـرأةَ خلقـت ِمـن ِضـلٍَع وإن        ((أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  )خازن. ())أعوج ما يف الضلَِع أَعاله فإنْ ذَهبت تِقيمه كَسرته وإن تركته مل يزل أَعوج فَاستوصوا بالنساء خرياً

  )خازن. (أصل النشوز االرتفاع إىل الشرور ونشوز املرأة بغضها لزوجها ورفع نفِسها عليه تكبراً] نشوزهن [:ولهق  )٢(
أي إن حتقّقتم وعلمتم النشوز ويرشد لذلك صنيع املفسر يف التعبري حيث أَسند إظهار النـشوز هلـن         ] ﴾﴿واهجروهن [:قوله  )٣(

وعبـارة املنـهج فـإذا ظَهـرت     . ¼بـأن ظَهـرت أماراتـه   ½وقال هناك ¼ إن أَظهرنَ النشوز  ½ال هنا   هنا ولَألمارة نفسها فيما سبق فق     
   عظَ الزوجع  ، أمارةُ النشوز وضجيف م جرعظَ وهه وِلمرب إن أفاد، وإن عـر والـضرب مقيـد     . وضمـن اهلَج فاحلاصل أنّ كال

مل. (بعلم النشوز وال جيوز مبجرد الظنج(  
وبِرح به الـضرب تربحيـا   ½: ويف املصباح. وهو الذي ال يكِسر عظْما وال يِشني عضوا أي ضربا غري شديد ] غري مبرح  [:قوله  )٤(

       دمن ذاك أي أَش وعظُم وهذا أَبرح دوحكم اآلية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطـف بـالواو علـى اجلمـع ألن       . ¼اشت
فـاألمور الثالثـة مرتبـة أي ألـا     ،  املَقام وسوِق الكالم للرفق يف إصالحهن وإدخاهلن حتت الطاعـة        الترتيب مستفاد من قرينة   

فاألخف فرب فيها اَألخكرخي. (لدفع الضرر كدفع الصائل فاعت(  
علـوا مـا كـان منـهن     كأَنْ توبخوهن على ما مضى فينجر األمر إىل الضرب ويعود اخلـصام بـل اج        ] طريقا إىل ضرن   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (كأنه مل يكن فإنّ التائب من الذنب كمن ال ذنب له
ألن املخالف يفعل ما يشق على صاحبه أو ألنّ كال منهما صـار يف ِشـق    ¼ شقاقا½أي خمالفة ومسي اخلالف     ] خالف [:قوله  )٦(

  )جمل. (أي جانب
ولكـِن  ¼ شـقاقا بينـهما  ½ومعناهـا الظرفيـة واألصـل    ¼ بـني ½الشقاق مصدر مضاف إىل أشار به إىل أن     ] هماينأي شقاقا ب   [:قوله  )٧(

  )كرخي]. (٣٣:سبأ[وظرفيته باقية حنو ﴿بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر﴾، اتسع فيه فأُضيف املصدر إىل ظرفه

ص١٢. أي النشوز

منه١٢. أي احلكمان

ج١٢.  مصلحةالفراقإن رأيا أي 

=

?
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ًاصَالحا﴿)١(احلكمان ْ َيوفق اهللاُ ب ن ما  )٢(ِ ُ َ ْ َ ِ  َ راق ﴿  ن إصالح أو  و الطاعة  زوجني أي يقدرمها   ما  ف﴾ بني ا م ه ع َان اهللاَ  انل َ ِ  
ًعل  ْ ِ يء ﴿)٣(﴾َ ًخب ْ اش بكل  ِ ر ﴿)۳۵(َ وا ن كا وا ه﴾ با لظ ط ُو اعبدوا اهللاَلب ُ ْ ْو ال   كوا ب  شي ﴿)٤(﴾ وحدوهَ َ ْٖ ِ ْ ُ ِ ُ َ وا  ا وًئَ  )٥(حسن﴾ أ
ًبالوالد احسانا﴿ َ ْ ِ ْيِن َ ِ َ ْ را ولني جانب)٦(﴾ِ ٰو بذي ال    ﴿)٧(ب  ْ ُ ْ  ِ رابة ﴿)٨(﴾ِ ِو ال تمى و المسكِ ْ  لق  ا ٰ َ ْ َْ َٰ ٰ ٰو الجارِ ذي ال   َ َْ ُ ْ ِْ ريب َ لق﴾ ا

وار أو النسب ِو الجارِ الجنب﴿)٩(جلمنك يف ا ُ ُ ْ َْ وارَ ِو الصاحب بالجنب أو النسب ﴿)١٠(جل﴾ البعيد عنك يف ا ِ َ ْ ِ ِ ق يف )١١(﴾َ  ر في ا ل

                                                
  ]علمية) [قَبس النيرين. ( على ما قررهأشار إىل أن الضمري األول للحكَمِني والثاين للزوجني ]احلَكَمان[: قوله  )١(
أي وكانت نيـتهما صحيحةً وقلوبهما ناصحةً لوجه اهللا تعـاىل فلـذلك رتـب علـى هـذه اإلرادة          ] ﴾إن يريدا إصالحا  ﴿ [:قوله  )٢(

  )جمل. (توفيق الزوجني أي بربكة نية احلَكَمني وسعِيهما يف اخلري تقع املُوافَقةُ بني زوجني
 خالفـا ملالـك   عندناوليس هلما واليةُ التفريق . بإرادة احلَكَمني ﴿خبريا﴾ بالظامل من الزوجني  ] إن اهللا كان عليما﴾   ﴿[ :قوله  )٣(

  )مدارك. (عليه الرمحة
وعلى هذا فقوله ﴿وال تشركوا﴾ توكيد واألظهر أنّ العبادة مبعىن الطاعـة والتوحيـد مـستفاد مـن قولـه ﴿وال                ] وحدوه [:قوله  )٤(

  )مجالني للقاري، جمل. ( به شيئا﴾ فيكون العطْف للتأسيستشركوا
واجلار واـرور حيتمـل أن   ،  مفعولٌ مطلق لفعل حمذوف﴾إحسانا﴿ إشارة إىل أن    ¼أَحِسنوا½قدر املفسر   ] أَحِسنوا[: قوله  )٥(

  ]علمية) [صاوي. (﴾إحسانا﴿وحيتمل أنه متعلِّق بـ،  املفسروإليه يشري،  املقدِر¼أَحِسنوا½يكون متعلِّقا بـ 
تقدم نظريه يف البقرة إالّ أنه هنا قال ﴿وبذي القرىب﴾ بإعادة الباء وذلـك ألـا يف حـق هـذه          ] ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [: قوله  )٦(

ئيل األمة فاالعتناء ا أكثر وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد فناسب ذلك هنا خبـالف آيـة البقـرة فإـا يف حـق بـين إسـرا                
  )مسني]. (١٨:يوسف[فصرب مجيلٌ﴾﴿واملراد ذه اجلملة األمر باإلحسان وإن كانت خربيةً كقوله 

ى يف حتـصيل مرادمهـا واإلنفـاِق عليهمـا بقـدر      ِخدمِتهما وال يرفع صـوته عليهمـا ويـسعٰ       ِببأن يقوم   ] بِِرا و لني جانبٍ    [:قوله  )٧(
  )خازن. (القدرة

الـرِحم معلَّقـة بـالعرش تقـول يـا رب مـن       ½كرر الباء إشارة إىل تأكيد حق القرابة ِلما يف احلـديث        ]﴾ىوبذي القربٰ ﴿[: قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (¼وصلين فأَوِصله ومن قَطَعِني فَاقْطَعه

 فجـار لـه ثالثـة حقـوق؛     اِجلريانُ ثالثة؛((:ي عن النيب صلّى اهللا عليه وسلمأي أو الدين فقد رو   ] يف اِجلوار أو النسب    [:قوله  )٩(
وجار له حـق واحـد؛ حـق اِجلـوار وهـو      ، وجار له حقّان؛ حق اِجلوار وحق اإلسالم      ، حق اِجلوار وحق القرابة وحق اإلسالم     

  )مجالني للقاري.  (رواه البزار وغريه)). املشرك من أهل الكتاب
 حـىت  مالِصـقُه   الرجلِجريانُ دارا من كل جانب وعند اإلمام األعظم    عنداإلمام الشافعي حق اجلار أربعون    ] يف اِجلوار  [:قوله  )١٠(

  ]علمية) [تبيني احلقائق بتصرف. (ال يستِحق الشفعةَ غري املُالِصق باِجلوار
، وقال زيد ابن أسلم هو جليسك يف احلـضر     ، يف السفر  :زاد جماهد ، فسره ابن عباس بالرفيق   ] ﴿الصاحب باجلنب﴾  [:قوله  )١١(

Å     ٣٠١  
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زوجة ﴿سفر ِو ابن الس يلل أو صناعة وقيل ا ْ ِ  ِ ْ رهَ ع يف  سف﴾ ا ْو ما مَلكت ايمانكم ﴿)١(ملنقط ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ن األرقاءَ ِ ان اهللاَ ال يحب  ﴿)٢(م﴾  ُ َ  ِ
َمن  ان مختاًال ْ ُ َ ََ َفُخـورا﴾ متكربا ﴿ْ ْ ْيَنالـذ﴿.عـ﴾   النـاس مبـا أويت )۳۶(َ ِ َيبخلـون ﴿)٣ (﴾ مبتـدأ  ْ ُ َ ْ َو مبـا جيـب علـيهم ﴿ )٤(﴾َ

ِيامرون الناس بالبخل َْ ُ ْ ُْ ِ َ  ُ ْ ْو يكتمون ما  ت  م اهللاُ من فض﴾ به ﴿َ َ ٰ ُْ ِ ُ ُ َۤ َْ َ ْ ُ ٖل َ ودِ ن العلم واملال وهم ا ليه﴾   وخرب املبتدأ هلم وعيـد )٥(م
َو اعتدنا للكِ شديد ﴿ َ ْ ْينَ ِْ ْٰ ِ َ ًعذابا م  نا﴾ بذلك وبغريه ﴿َ ْ ِ  ً َ ْيَنو الذ﴾ ذا إهانة ﴿)۳۷(َ ِ ن½ع﴾ عطف   َ  َينفقون  قبله ﴿¼يالذ ْ ُ ِ ْ ُ

Òاء الناس ِاموال م رِ َ ٓ َ ْ ُ َ َ ْ رائني هلمَ ُو ال يؤمن ﴿)٦(م﴾  ِ ْ ُ َ ِون باهللاِ و ال باليوم اال َ ِ ِِ ٰ ْ ِ ْ َْ ْ َ َ ٗو من يكن الشيطن ل  هل مكة ﴿أ كاملنافقني و)٧(﴾َ َ ُ ِٰ ْ ْ ُ  َ َ
ً ينا ْ ِ ره كهؤالء ﴿َ َفساءم﴾ صاحبا يعمل بأ ٓ َ س ﴿َ ً ينابئ﴾  ْ ِ و)۳۸(َ ْو ما ذا عَلي م لو  منوا باهللاِ و اليوم اال  و ا فقو ﴿.ه﴾  ْ ْ ْ ُِ َ ْ ِ َْ َ ٰ َُ َ َِ ِِ َ ْ َ ََ ْ ْ ِ ا مما َ

ُر ق م اهللاُ ُ َ َ رر عليهمَ   ................................................................... ذلكيف )٨(ض﴾ أي أي 
                                                

  ]علمية) [اإلكليل. (أخرجهما ابن أيب حامت، باملرأة: وفسره علي وابن مسعود،  يف السفرورفيقك
أي للحـج أو الغـزو أو مطلقـا واألظهـر أن يقـول أي املـسافر مـن غـري قيـد االنقطـاع أو املـراد            ] املنقِطع يف سـفَره   [:قوله  )١(

  )جمالني للقاري، جمل. (الضيف
إلماء والعبيد وقيل أعم فيشمل احلَيـَوانات من عبيد وإماء وغريهم فاحليوانـات غـري األِرقّـاء أكثـر يف        أي ا ] من األِرقّاء [: قوله  )٢(

  )مجالني للقاري، جمل. (يد اإلنسان من األرقّاء فغلب جانب الكثرة وأمر اهللا تعاىل باإلحسان إىل كل مملوك آدمي وغريه
أو مبتـدأ خبـره حمـذوف    ¼ هم الـذين ½انَ﴾ واألظهر أنه منصوب أو مرفوع ذما أي أي أو بدل من قوله ﴿من كَ ] مبتدأ[: قوله  )٣(

). ¼هلـم وعيـد شـديد   ½:هذا مبتدأ وسيأيت خبره يف التفسري بقولـه .(¼الذين يبخلون مبا مِنحوا به ويأمرون الناس بالبخل  ½تقديره  
  )روح البيان ومزيدا منا ما بني اهلاللني، جمل(

فيه حترمي البخل وهـو منـع أداء الواجـب وحتـرمي كَـتم العلـم ومـا أنعـم اهللا بـه علـى العبـد             ، اآلية]ن يبخلون﴾ ﴿الذي [:قوله  )٤(
  ]علمية) [اإلكليل. (وحترمي الرياء

 ،¼ى علـيكم الفقـر  ال تنفقوا أموالكم على حممد صلّى اهللا عليه وسلم فإنـا خنـشٰ      ½فكانوا يقولون لألنصار    ] وهم اليهود  [:قوله  )٥(
  )جمالني للقاري، أبو السعود،جمل. (الذين كَتموا نعت سيِدنا وموالنا حممٍد صلّى اهللا عليه وسلّم) هم(وقيل 

 مصدر واِقع موِقع احلـال أي مـرائني   ﴾رئآء﴿ يعين أن ﴾ينفقونَ﴿ حال من فاعِل ﴾رئآء﴿أشار به إىل أن  ] مرائِين هلم  [:قوله  )٦(
  )سمني. (﴾ينفقون﴿ املفعول وجيوز أن يكون مفعوال َألجله لـ مصدر مضاف إىل﴾رئآء﴿فـ

ِاال وال باليوم   [:قوله  )٧( ال أضـرب  ½: فيه وكذلك الباء إشعارا بأن اإلميان بكل منهما منتٍف على حدته فلو قلـت ¼ ال½كررت ] ٰ
 على انفراده واحتمـل نفيـه عـن كـل     احتمل نفْي الضرب عن اموع وال يلزم منه نفي الضرب عن كل واحد¼ زيدا وعمروا 

  )مسني. (تعين هذا الثاين¼ وال عمروا½: واحد بانفراده فإذا قلت
¼ أي ضرٍر ووباٍل½كلمة استفهام مبعىن ¼ ذا½و ¼ ما½أي على من ذُكر ِمن الطوائف فاموع من ]  ضرٍر عليهم  أي أي  [:قوله  )٨(

Å     ٣٠٢  
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٢١  مجالني.أي فيما ذكر من اإلميان واإلنفاق

٢١  مجالني  .أي وأهل مكة   =
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 كاملنافقني

من فضلهاملذكور من أي اهللا  مجل ١٢.  ما اتاهم  ?
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رر فيما ه)١( مصدرية﴾لو﴿واالستفهام لإلنكار و رر فيه وإمنا ا لضأي ال ًو  ان اهللاُ ب م عل  عليه ﴿مض ْ ِِ َ ْ ِ َ َ ﴾ فيجازيهم )۳۹(َ
وا ﴿ ُان اهللاَ ال يظلمعملمبا  ِ ْ َ َ َمثقالأحدا﴿ ﴾ِ  َ ْ ٍ ذرةۚ﴾ وزن ﴿ِ ر منلَ  زيدها يف سيئاته صغ﴾ أ ن حسناته أو  ية بأن ينقصها  م

ُو ان تك﴿ َ ْ ِ ًحسنة﴾ الذرة ﴿َ َ َ ع فـ)٢(﴾َ ر راءة با ن ويف  ن مؤ ف  ل ق م َ ضِعْف اتامة ﴿¼كان½م ٰ ر إىل )٣(﴾  ن  عش  ن سبعمائة أم مر  كث
راءة  ُو يؤت من لدن  بالتشديد ﴿¼فهاّيضع½قويف  ْ ُ  ْ ِ ِ ْ ُ ع املضاعفة ﴿)٤(﴾َ ن عنده  م  ً اجرا عظ م ْ ِ َ ً ْ َفكيف﴾ ال يقدره أحد ﴿)۴۰(َ ْ َ َ ﴾

ٍ اذا جئنا من  ل اُمة  ش يد﴿)٥(حال الكفار ْ ِْ َ ِ    َُ ِ َِ ْ و نبيهـا ﴿)٦(﴾ يشهد عليها بعملهاِ َو جئنـا بـكهـ و ِْ َ ِ ِعـ    ـؤالء ﴾ يـا حممـد ﴿  ٓ َ ُ  ٰ َ
ًش يدا ْ ِ َ يوم﴿.﴾)۴۱(َ ْ ٍ ذَ يءِ وم ا ملج﴾  ُ يود الذ ك وا و عصوا  ﴿)٧(ي َ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ   َ ْالر سول لو  َْ َ   ............................ )٨(ي أنأ﴾ ُ

                                                
أي يف ذلك¼ ال ضرر فيه½أي فيما ذكر من اإلميان واإلنفاق وقوله ¼ يف ذلك½ة وقوله فهو توبيخ هلم على اجلهل مبكان املَنفَع ،

           ما مع مِم إميادم االعتداد باإلنفاق بدونه وأما تقدمي إنفاقهم رئاء الناس على عما ألمهّيته يف نفسه ولعد وتقدمي اإلميان
  )أبو السعود. ( إنفاقهم كذلك وبني ما قبله من بخِلهم وأمِرهم للناس بهكون املؤخر أقبح من املُقدم فلرعاية املناسبة بني

وماذا علـيهم يف  ½داخال على املصدر املقدر تقديره ¼ يف½أي والكالم على تقدير حرف اجلر وهو  ]  مصدرية ﴾لو﴿و[: قوله  )١(
  )جمل. (¼فيه½وقد أشار لذلك املفسر بقوله ¼ إميام

ناقـصة وامسهـا   ¼ كـان ½علـى أن  ¼ حـسنة ½أشار مبا قدره إىل قـراءة اجلُمهـور بنـصب          ]ذرة ﴿حسنة﴾ وإن تك﴾ ال  ﴿[: قوله  )٢(
أو إلضـافته إىل مؤنـث   ¼ وإن تـك ِزنـةُ ذرٍة حـسنةً   ½وإمنا أنثَ ضمريه حمال على املعـىن ألنـه مبعـىن          ¼ مثقال½مضمر يعود إىل    

  ]علمية) [قَبس النريين. ( الدمكما نِهلت صدر القناِة من:اكتسب منه التانيث مثل ع
أي يضاعف ثوابها ألن مضاعفةَ نفِس احلَسنة بأن تجعل الصالةُ الواحدةُ صالتني مما ال يعقَل وعلى هـذا    ] عفها﴾﴿يٰض [:قوله  )٣(

 على أن احلَسنة هي التـصدق   للقطع بأنّ التمرةَ أُكلت ومل ترب))أنّ التمرةَ يربـيها الرمحن حىت تصري مثلَ اجلبل      ((محل خبر   
  )كرخي. (نبه عليه السعد التفتازاين، ا ال نفسها

ويعِط صاحبها من عنِده ثوابا عظيما وما وصـفه اهللا بـالِعظَم فمـن يعـِرف مقـداره مـع أنـه        ] ﴾إخل... ويؤت من لدنه ﴿ [:قوله  )٤(
  )مدارك. (ليد مرتكب الكبرية مع أن له حسناٍت كثريةًوفيه إبطال قول املعتزلة يف خت. مسى متاع الدنيا قليال

وقـد جيعـل يف حمـل النـصب بفعـل      ، ريـة ب مرفوع حمـال علـى اخلَ  ﴾كيف﴿يشري بتقدير املبتدأ إىل أن      ] حال الكفّار [: قوله  )٥(
أو علـى  النصب على التشبيه باحلال كما هـو مـذهب سـيبويه     : حمذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون وجيري فيه الوجهان        

  ]علمية. [التشبيه بالظرف كما هو مذهب األخفش
  )جمل. (أي يشهد على فساد عقائدهم وقُبح أعماهلم] يشهد عليها بعملها [:قوله  )٦(
  )كرخي. (أي فتنوينه ِعوض من اجلملة السابقة] يوم ايء [:قوله  )٧(
  )كرخي. ( وال جواب هلا حينئذ﴾يود﴿ يف حملّ مفعوِل  مصدرية فهي وما بعدها﴾لو﴿أشار به إىل أن ] نْأي أَ [:قوله  )٨(

٢٢ ٣٣٣

٢

٢
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َ  ـسوى﴿ ع إدغامهـا يف الــسني )١(للمفعـول﴾ بالبنــاء ُ ن يف األصـل و ع حـذف إحــدى التـاء مــ والفاعـل  وى ﴿أيمــ ُب ــم تتـسي  ِ ِ
ُاالرض ْ َ رىْ وله كما يف آية أ رابا مثلها لعظم  وا  و خ﴾ بأن  ه ت ن َو ال يكتمـون﴾ ﴿اًرابـُ تُ  كنتِ َ تَا لَ يُ ال ا ُ قولَو ﴿:يك ْ ُ ُ ْ َ َ  اهللاَ َ
ًحديثا ْ ِ ر)۴۲(َ وه ويف وقت آ خ﴾ عما  ون )٢(عمل و ونه و ل  يق َ ياي ا الذ  منـوا ال ﴿. ﴾ ك  ُا مّا كنَا مَن رباهللا َِو﴿:يكتم ِْ ُ َ ْيَن  َ   َ

َ  بوا الصلوة  ٰ ُ َ ْ ّ﴾ أي ال َ ٰو ا  س ىوا ﴿تصل ٰ ُ َ زوهلـاَ راب ألن سـبب  ن ا ن﴾  لش ر ﴿  صـال)٣(م     َحلـسكة مجاعـة يف حـال ا
َ علَموا ما  قولون َْ ْ ُْ ُ َ َُ ًو ال جنباوا ﴿ُحْصَت﴾ بأن ْ َُ ُ زالَ ج أو إ   .................................)٤(ع ونصبه   احلال،ن﴾ بإيال

                                                
هذه قراءة ثانيـة وقولـه   ¼ مع حذف إحدى التاءين يف األصل ½أي بضم التاء وفتح السني خمفَّفة وقوله        ] بالبناء للمفعول  [:قوله  )١(

فأمـا القـراءة األوىل فمعناهـا    .  قـراءة ثالثـة  هذه، أي ومع قلبها أي التاء الثانية ِسينا وإدغامها يف السني    ¼ مع إدغامها يف السني   ½
وإما على معىن أـم  ¼ على½ق وتبتِلعهم وتكون الباء مبعىن  األرض تنش  اهللا تعاىل يسوي م األرض إما على أنّ        أم يودون أنّ  

أَدخلـت القلنـسوةَ يف   ½: ِلب إىل هذا كقـوهلم فقُ¼ يهم باألرضسو ييودون أن اهللاّ ½واألصل  ، يودون أن لو صاروا ترابا كالبهائم     
وإما على أنهم يودون لو يدفَنون فيها وهو كمعىن القوِل األول وقيل لو تعـدلُ ـم األرض أي يؤخـذ مـا عليهـا منـهم          ¼ رأسي

أُدِغمـت إحـدامها ومعـىن    ) تـسوى  (بتـاءين حـذفت إحـدامها ويف الثالثـة    ¼ تتـسوى ½فأصـلها  ) تسوى(فديةً وأما القراءة الثانية    
 سبغايـةُ مـا يف البـاب أنـه نـ     ،  األقوال اجلارية يف القراءة اُألوىل جاريةٌ يف القـراءتني اُألخـريني    القراءتني ظاهر مما تقدم فإنّ    

  )سمني، جمل. (الفعل إىل األرض ظاهرا
أفـادت  ) املـذكورة (اآلية أفـادت عـدم الكتمـان وآيـة األنعـام      جواب عن سؤال وهو أن هذه   ] إخل... ويف وقت آخر  [: قوله  )٢(

  )صاوي. (إثباته وحاصل اجلواب أن الِكتمان يقع منهم ابتداء وعدمه انتهاء
روي أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنـه صـنع طعامـا وشـرابا فـدعا نفَـرا مـن أفاضـل             ] إخل... ألن سبب نزوهلا   [:قوله  )٣(

ن حني كانت اخلمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثَِملوا وجاء وقت صالة املغرب قدموا أحـدهم ليـصلّي     الصحابة عليهم الرضوا  
فكانوا ال يـشربون يف  . زلت الالآت فنِحرطَإىل آخرها ِب¼ فرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد  قل يآ أيها الكٰ   ½م فقرأ   

وتوجيـه  .  فال يصِبحون إال وقد ذهب عنهم السكْر وعِلموا ما يقولون مث نزل حترميهاأوقات الصالة فإذا صلُّوا العشاء شِربوها     
والـسكر اسـم حلالـة تعـِرض بـني املـرء وعقلـه        . النهي إىل قربان الصالة مع أن املراد هو النهي عن إقامتها للمبالغة يف ذلـك         

وأمجعـوا  . وف لكنه حقيقة يف األول فيحمل عليه هناوأكثر ما يكون من الشراب وقد يكون من العشق والنوم والغضب واخل       
خالفـا  عنـدنا  على أنه ال جيوز بيع السكْران وشراؤه ويؤاخذ باالستهالكات والقتل واحلدود وصح طالقـه وعتاقـه عقوبـة لـه          

بطـرح الـالآت   ¼ فـرون الٰك½ورة وفيه دليل على أن ِردة السكران ليست ِبِردٍة ألن قراءة سـ      ) روح البيان . (للشافعي عليه الرمحة  
كفر ومل حيكم بكفره حىت خاطبهم باسم اإلميان وما أَمر النيب صلّى اهللا عليـه وسـلم بـالتفريق بينـه وبـني امرأتـه وال بتجديـد           

  )مدارك. (اإلميان وألن األمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا اليحكَم بكفره
ـال        ـٰرفيه إشارة إىل أنه معطوف على قوله ﴿وأنتم سٰك] ه على احلال  بصون [:قوله  )٤( ـا النـصب علـى احل ى﴾ فإا مجلة مـن مبتـدأ وخبـر حملّه

Å     ٣٠٤  

      `  

صاوي١٢. قراءة ثانية

َُ

صاوي١٢.قراءة ثالثة

١٢.من الصحو ضد السكر

? ?

?

٢ ٣٣
٤٤

ك١٢.الكائنتني ?
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رد وغريه ق   ا و  ملفو ع يطل ْاال عابري ﴿)١(ه َِ ِ ٍس يل﴾ جمتازي ﴿ِ  ْ ِ ن ﴿َ ر ق أي مسا ر ي﴾  ف ي ْ ح    غتسلواؕط ُ ِ َ ْ َ ﴾ فلكم أن َ 
ُّت ر ألن له حكما آ. واصل يفواستثناء املسا راد ا لنهـر سيأيت وقيل ا مل ع الـصال)٢(خ وا ربـان  ن  ضـ  م ق ة  أي املـساجد إال  عـ

ن غــري مكــث ﴿)٣(عبورهــا  ْ و ان كنــتم مر  مــ  ْ ُ ْ ُ ْ ِ ره املــاء ﴿َ رضــا  يــض﴾  ٍاو ع   ســ م ََ َ ٰ َ نْ ر ي﴾ أي مــسا   وأنــتم جنــب أو )٤(ف
ون ﴿ ٓاو جاء احد منكم من الغاثحمد َٓ ْْ َ   ْ ُ ٌ َ َ ََ َ و املكان املعدِ Òِطْ  ﴾ّ َاو لمستم النساء لقضاء احلاجة أي أحدث ﴿ه ْ ٰٓ َ  ُ ُْ َ راءة َ ق﴾ ويف 

س ببامبعىنبال  ألف وكالمها  ق به ا ي وأ ر وعليه الشا ن  س باليد قاله ا و ا س  جل ا حل فع عم ب جل ه ن عبـاس  للم ن ا رة و بـ ا عـ لبـش
ـــاء ﴿)٥(هـــو اجلمـــاع ـــم تجـــدوا م ًفَل ٓ َ ْ ُ ِ َ ْ ـــصالَ ـــه لل رون ب ـــب تتطهـــ﴾  و )٦(ة بعـــد الطل ش و هـــ وا ع إىل مـــا عـــدا لتفتـــي جـــرا

ر ْف يمموا﴿)٧( ملا ُ َ َ وقتِ﴾ اقصَ ول ا لدوا بعد د   .......................................................... )٨(خ

                                                
  )كرخي. (ليفيد النهي عن كلّ¼ ال½وهو السر يف إعادة ، ى وال جنبا كأنه قيل ال تقربوا الصالة سكاٰر﴾ال تقْربوا﴿من الفاعل يف 

واملثنى واموع واملذكر واملؤنـث ألنـه اسـم جـرى مجـرى املـصدر الـذي هـو         ] طلَق على املفرد وغريه   وهو ي  [:قوله  )١(
بنوِنساٌء ج بنوامرأتان ج بنوامرأة ج بـنوِرجال ج بـنورجالن ج بـنلٌ ججكرخي. (اإلجناب ويقال ر(  

  )جمل. (¼أي ال تصلُّوا ½هذا مقابل لقوله] إخل...وقيل املراد النهي[: قوله  )٢(
جمـالني  . ( الجيوز له املرور يف املسجد إال إذا كان فيه املاء أو الطريق    أبوحنيفةوبه قال الشافعي وقال     ] إال عبورها [: قوله  )٣(

  ]علمية) [للقاري
  ]علمية) [ِشهاب.(ب من مركوبه شبه متكنهم من السفر بتمكّن الراك، استعارة تبعية ¼على½إشارة إىل أن ] أي مسافرين[: قوله  )٤(
.  رضـي اهللا عنـه فـاجلس باليـد عنـده ال يوجـب الوضـوء مطلقـا        أبوحنيفـة وبه أخذ سيدنا اإلمام األعظم    ] هو اجلماع [: قوله  )٥(

  )مدارك، صاوي(
. ن يـِذلّ نفـسه   إذ الطلـب ذُلّ وال ينبغـي ملـؤمن أ     أيب حنيفـة  من الرفيـق وقبـلَ الطلـب أيـضا جـائز عنـد              ] بعد الطلب [: قوله  )٦(

  ]علمية) [مجالني(
ى فيتيممون مع وجوده ألـم ال يقـِدرون علـى اسـتعماله أو يـراد بعـدم            وأما املَرضٰ ] وهو راجع إىل ما عدا املرضى      [:قوله  )٧(

ى ضٰـ أدخـل يف حكـم الـشرط أربعـة وهـم املر     . ى ألن املعدوم شرعا كاملعدوم حساالوجود حقيقة أو حكما فيشمل املرضٰ  
ٰــ     ى إذا عـدموا املـاء ِلـضعف    واملسافرون واملُحِدثون و أهل اجلنابة واجلزاء الذي هو األمر بالتيمم متعلِّق م مجيعا فاملرض

واملُحِدثون وأهـل اجلنابـة إذا مل جيـدوه لـبعض األسـباب      ، حركتهم وعجِزهم عن الوصول إليه واملسافرون إذا عدموه لبعده   
  )مدارك، صاوي. (فلهم أن يتيمموا

 كذا يف املبسوط وإن تيمم يف أول الوقـت أجـزأه وكـذلك    عندنالو تيمم قبل دخول الوقت جاز ] بعد دخول الوقت  [: قوله  )٨(
  ]علمية) [املبسوط، الفتاوى اهلندية (عندناقبل دخول الوقت 

مجالني.إن ظنه قريبا٢٢ ?

ك١٢.أي التيمم ?
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با﴿ ًصِعيدا ط   ََ ً وا بهْ ر را فا رابا طا ب﴾  ض ه ربتني ﴿)١(ت ْفامسحوا بوجو كم و ايديكمض   ْ ُُ ُْ ْ ُِ ََ َ ِ ْ ُْ ِْ رفقني منهَ ع ا مل﴾   يتعدى ¼مسح½ و،م
رف ًان اهللاَ  ان عفوا غفورا ﴿)٢(حلبنفسه وبا ْ ُ َُ  َ َ َ ْيَنالم تر ا   الذ ﴿)٣(﴾)۴۳( ِ َ َِ  ِ َ َ ْ ًاُوتوا  ص با)٤ (َ ْ ِ َ ْ ُ ِمن ا ِكتب﴾ حظا ﴿ْ ٰ ْ َ ود   ليهـ﴾ وهـم ا

َ ش  ون الضلَلة﴿ ْٰ ْ َ ُ َ ْو يريدون ان ﴿)٥(﴾ باهلدىَ َ َ ْْ ُ ِ ُ َ ـِضلوا الـس يل َ ْ ِ وا مـثلهم ﴿)۴۴(َ   و ق  ق ا ر وا ا نـ﴾  لتك حلـ يـ لط ُو اُهللا اعَلـم ختطئـ ْ َ َ
ْباعداÒِكم ُ ِ ٓ َ ْ وهم ﴿)٦(كم فيخربكم بهم﴾ منَِ ِ و ك   باهللاِ وليالتجتنب  َ َِ ٰ ًو ك   باهللاِ  ص ْ ا﴾ حافظا لكم منهم ﴿َ ِ َ ِ ٰ َ ﴾ مانعا لكم )۴۵( 

                                                
 وبـني الـشافعية واالخـتالف يف كيفيتـه     بيننـا التفـاق  واعلم أن التـيمم ضـربتان با  .¼على½الباء مبعىن ] إخل...فاضربوا به [: قوله  )١(

وعند الشافعي رمحه اهللا تعاىل ) أي غبار( جيوز التيمم مبا كان من جنس األرض كالتراب والرمل واحلجر ولو بال نقٍْع       فعندنا
 إنّ أبوحنيفـة وهلـذا قـال   ¼ باطي½واعلم أنه يشترط أن يكون طاهرا كامال ألنه وصفه بقوله . البد أن يعلَق باليد شيٌء من التراب  

  ]علمية[ )التفسريات األمحدية بتصرف(األرض النِجسة إذا يِبست طهرت للصالة دون التيمم 
فقيـل لإللـصاق وقيـل للتبعـيض        ] املائـدة [﴿وامسحوا برؤوسـكم﴾  :اُختلف يف الباء من قوله    ] ى بنفسه وباحلرف  دتعي [:قوله  )٢(

يتعدى إىل املُـزال عنـه بنفـسه وإىل املُِزيـل بالبـاء واألصـل       ¼ مسح½ن يف الكالم حذفا وقلبا فإن وقيل زائدة وقيل لالستعانة وإ    
  ]علمية) [قبس النريين، اإلتقان. (¼امسحوا رؤوسكم باملاء½

ا غفـورا﴾  وقَـِضيته أنّ قولـه ﴿إن اهللا كـان عفـو    .فلذلك يسر األمر عليكم ورخـص لكـم    ] ﴾﴿إن اهللا كان عفوا غفورا     [:قوله  )٣(
  )كرخي. (كالتعليل للترخيص املستفاد مما قبله

روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أا نزلت يف حبرين من أَحبار اليهـود كانـا يأتيـان    ] ﴾إخل... أمل تر إىل الذين   ﴿ [:قوله  )٤(
لت يف ِرفاعةَ بِن زيد ومالـك بـِن دخـشم كانـا     وعنه أيضا أا نز. رأس املنافقني عبد اهللا بن أُيب ورهِطه يثَبطاِنهم عن اإلسالم   
واملراد بالكتاب هو التوراة ومحله على جـنس الكتـاب الـشامل    . إذا تكلّم رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلم لَويا لسانهما وعاباه   

حكام والعلوم اليت من مجلتها ما عِلمـوه  واملراد بالنصيب الذي أُوتوه ما بين هلم فيها من األ     . هلا مشوال أَولَِويا تطويل للمسافة    
من نعوت النيب صلى اهللا عليه وسلم وحقّية اإلسالم والتعبري عنـه بالنـصيب املُنبـئ عـن كونـه حقّـا مـن حقـوقهم الـيت جيـب                    

التعجـب  مراعاا واحملافظة عليها لإليذان بكمال ركاكة رأيهم حيث ضيعوه تضييعا وتنوينه تفخيمي مؤيـد للتـشنيع علـيهم و             
من حاهلم فالتعبري عنهم باملوصول للتنبيه مبا يف حيز الصلة على كمال شناعتهم واإلشعار بكمال ما طوي ذكره يف املعاملـة         

 مبينة ﴾نصيبا﴿ أو مبحذوف وقع صفةً لـ﴾أُوتوا﴿إما متعلِّقة بـ ¼ من½املَحكية عنهم من اهلدى الذي هو أحد الِعوضني وكلمة          
  )أبو السعود. ( ِإثر بيان فَخامته الذاتية أي نصيبا كائنا من الكتابلفخامته اإلضافية

واملـراد بالـضاللة الكفـر وتكـذيب     ، إشارة إىل أن املقابل حمذوف واملعىن أـم يأخـذون الـضاللة باهلُـدى       ] باهلُدى[: قوله  )٥(
  ]علمية [)صاوي. (واملراد باهلُدى اإلميان وتصديقه، سيدنا حممد صلّى اهللا عليه وسلّم

وقد أَخربكم بعداوم لكم وما يريدون لكم لتكونـوا علـى حـذٍَر منـهم ومـن خمـالَطِتهم أو هـو أعلـم               ] فيخربكم م  [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (حباهلم ومآل أمِرهم واجلملة معتِرضة لتقرير إرادم املذكورة

٢٢
١٢.من التراب   ي أ     ?
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ْمن الذ  ادوا ﴿.من كيدهم ُ َ ْيَن ِ  َ ومِ َي فون ﴿)١(ق﴾  ْ ُ  َ َال لم﴿﴾ يغريون ُ ِ َ ن نعت حممد   ْ وراة  زل اهللا يف ا ص﴾ الذي أ م لت ن
ٖعن مواضِع ﴿اهللا عليه و سلم  ِ َ  ْ ع عليها اليت)٢(﴾َ َو  قولون﴿ ض و ْ ُْ ُ َ يءَ رهم  ي   اهللا عليه و سلم إذا أ بش﴾  م ص َسمعنا ﴿:للنب ْ ِ ولك َ ق﴾ 

َو عص نا﴿ ْ َ َ رك ﴿َ ٍو اسمع غ ْ  مسمعم﴾ أ َ َْ ُ َ َ ْ ْ وون و ي ال مسعت ﴿أ الدعاء مبعىن حال )٣(﴾َ ل﴾  َراعِنا له ﴿)٤(يق ن )٥(ي﴾ وقد َ ع 
ي كل ريفا ﴿َ ليالغتهم ﴿ِمة سب بهخطابه بها و ًبالسنت م و طعناحت﴾  ْ َْ َْ ِ ِ َ ِ َ ؕ ﴾ قدحا ﴿ِ ْيِن   الد َو لو ان م قالوا سمعنا و ﴾ اإلسالم﴿ِ  ََ ْ ِْ ََ ْ ُْ َ ُ  َ

َاطعنا ْ َ ْو اسمع ﴿¼وعصينا½﴾ بدل َ َ ْ َو انظرنا﴾ فقط ﴿َ ْ ُ ْ ر إلينا بدل َ ْل ان خ ْ ا ل م ﴿¼راعنا½نظ﴾ ا ُ  ً ََ َ وه ﴿َ َو اقول﴾ مما قا ْ َ َو ﴾ أعدل منه ﴿َمَ
ُ ِكن لعن م اهللاُ ُ َ َ  ْ ن رمحته ﴿ٰ ْبك  مع﴾ أبعدهم  ِ ِ ِْ ًفَال يؤمنون اال قليال)٦(ُ ْ ِ َ  ِ َِ ْ ُ ْ ُ ن سالم)۴۶(َ ْيَنياي ا الذ   وأصحابه ﴿)٧(ب﴾ منهم كعبد اهللا  ِ  َ   َ

َاُوتوا ا كِتب  منوا بما نزلنا ْ  َ َ ِ ْٰ ُ ِ َُ ْ رآنْ ن ا لق﴾  َمصدًقا لما م﴿ م َ   َ ْعكمُ ُ َ﴾)٨(..................................................  
                                                

 ﴾مـن الـذين  ﴿قيمت مقام املوصوف احملذوف وهو مبتـدأ خبـره      صفة أ ﴾  إخل... حيرفون﴿إشارة إىل أن قوله     ] قوم[: قوله  )١(
  ]علمية. [فتأمل، كما قيل لئالّ يلزم الفصلُ بني املبين والبيان﴾إخل... البيان لـ﴿الذين أوتوا نصيبا

 غـِريه فيهـا أو يؤولُونـه علـى     أي يِميلونه عن مواضعه اليت وضعه اُهللا فيها بإزالته عنها وإثبـاتِ    ] ﴿حيرفون الكلم عن مواضعه﴾    [:قوله  )٢(
  ) وغريهبيضاوي. (وضع اجللد بدلَ الرجمهم ِب حنو حتريِفما يشتهون فيِميلونه عما أَنزل اُهللا فيه أي عن املعىن الذي أنزل اُهللا فيه

نـاء خماطَبتـه صـلى    عطف على ﴿مسعنا وعصينا﴾ داخل حتت القول أي ويقولون ذلك يف أث    ] ﴾﴿وامسع غري مسمع   [:قوله  )٣(
ِامسع حالَ كوِنـك غـري مـسمع كالمـا أصـال      ½اهللا عليه وسلم خاصةً وهو كالم ذُو وجهني حمتِمل للشر بأن يحمل على معىن         

، فحينئـذ جيـوز أن يكـون نـصبه علـى املفعوليـة      ¼ ال مسعت أو غري مسمٍع كالما ترضـاه    ½أي ندعوا عليك بـ   ¼ ِلصمٍم أو موتٍ  
كانوا يخاِطبون به النيب صلّى اُهللا عليه وسلّم استهزاء به مظِهـرين  . ¼ِامسع منا غري مسمع مكروها  ½بأن يحمل على معىن     وللخري  

  )أبو السعود. (وهم مضِمرون يف أنفسهم املعىن األولَ،،  املعىن األخريله عليه السالم إرادةَ
]علمية. [ال على قريب فال يرد أن عطف الفعل على االسم الجيوز ¼مسعنا½عطف على  ¼راعنا½إشارة إىل أن ]  ويقولون[: قوله  )٤(

  

وهـي كلمـة سـب    ½وقولـه  ] البقرة[يآ أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا﴾     ﴿أي ي املؤمنون يف قوله      ] إخل... وقد ي  [:قوله  )٥(
وللـشر ِبحملـها علـى الـسب     ¼ اُرقُبنا وانتِظرنا نكلِّمك½لى معىن وهي أيضا كلمةٌ ذات وجهني حمتِملة للخري حبملها ع  ¼ ِبلُغِتهم

كانوا يخاِطبونه ¼ راِعنا½بالرعونة أي احلُمق أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة ِعربانية أو سريانية كانوا يتسابون ا وهي 
  )جمل. (ومصريهم إىل مسلَك النفاق، يظِهرون التوقري واالحترامعليه الصالة والسالم بذلك ينوون الشِتيمةَ واإلهانةَ و

أي ولكن مل يقولوا ذلك واستمروا على كفرهم فخذَلَهم اُهللا تعاىل وأَبعدهم عن اهلـدى    ] ﴿ولكن لعنهم اهللا بكفرهم﴾    [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (بسبب كفرهم ذلك فال يؤمنون بعد ذلك إال قليال

  ]علمية) [قَبس النريين. (أشار إىل أن االستثناء من الفاعل يف ﴿فال يؤمنون﴾ ]إخل...ال قليال منهم كعبداهللا إ[: قوله  )٧(
معىن تصديقه إياها نزوله حسبما نِعـت هلـم فيهـا أو كونـه مواِفقـا هلـا يف الِقـصص واملَواعيـد                ] ﴿مصدقا ملا معكم﴾   [:قوله  )٨(

Å     ٣٠٧  

      `  

١٢.¼غري مسمع½أي بدون  ?
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وراة   لتن ا ًمن قبل ان نطمس وجو ا﴿)١(م ْ ُ ُْ َِ ِ َْ  ْ َْ و ما فيها)٢(﴾  ن العني واألنف واحلاجب ﴿)٣(نـمح  ۤف  د ا ع   ادبارِ ـام  َ َ ََ  ْ َ ُ َ ﴾ فنجعلهـا َ
وحا واحدا ﴿ ْاو نلعن ملكاألقفاء  ُ َ َ ْ َ ْ ردة ﴿َ ۤكما لعناق﴾ منسخهم   ََ َ ْاصـحب الـسبِتؕ﴾ مـسخنا ﴿َ  َ ٰ ْ ُو  ـان امـر اهللاِم ﴿﴾ مـنهَ ْ َ َ َ ﴾ قـضاؤه َ

ْمْفعوًال﴿ ُ رط.﴾)۴۷(َ ن سـالم فقيـل كـان وعيـدا  زلت أسلم عبـد اهللا  بـش وملا  بـ ع)٤(ن ون  فـ فلمـا أسـلم بعـضهم ر يكـوقيـل 
                                                
ى من خمالفته هلـا يف جزئيـات األحكـام    اس والنهي عن املَعاصي والفَواحش وأما ما يتراءٰ      والدعوِة إىل التوحيد والعدِل بني الن     

بسبب تفاوت األمم واألعصار فليس مبخالفة يف احلقيقة بل هو عني املوافقة من حيث إن كال منها حق باإلضافة إىل عـصره      
املتقدم لَرتل على وفْـِق املتـأخر ولـو تقَـدم نـزولُ املتـأخر       متضمن للحكمة اليت عليها يدور فلك التشريع حىت لو تأخر نزول          

  )أبو السعود، روح البيان)). (كان موسى حيا لَما وِسعه إال اتباعيلو((لك قال عليه الصالة والسالم لَوافق املتقدم قطعا ولذ
  ]علمية) [ل بتصرفجم. (أشار به إىل أن املُخاطَبني هم اليهود]  من التوراة[: قوله  )١(
اعلم أن املسخ قد وقع يف هذه األمة أيضا ومنـه مـا روي عـن أيب علْقَمـةَ أنـه قـال كنـت يف        ] ﴾أن نطمس وجوها  ﴿ [:قوله  )٢(

ه يف قافلة عظيمة فأَمرنا رجال نرِحتلُ بأمره ونِرتل بأمره فرتلنا مِرتال وهو يشتم أبا بكـر وعمـر رضـي اهللا تعـاىل عنـهما فقلنـا لـ        
ذلك فلم يِجب إلينا بشيء فلما أصبحنا وأوقرنا وأصلحنا الراحلة مل يناِد مناديه فجئناه ننظر ما حاله وما يصنع فـإذا هـو متربـع          
وقد غطّى ِرجليه بِكساء له فكشفنا عنهما فإذا هو قد صار رجاله كِرجلَِي اخلنازير فهيأنا راحلتـه و حملنـاه إليهـا فوثَـب مـن             

ته و قام بِرجليه وصاح ثالثَ مرات صيحةَ اخلَنازير واخـتلَطَ باخلنـازير وصـار خرتيـراً حـىت ال يعِرفـه منـا أَحـد كـذا يف             راحل
  )روح البيان". (روضة العلماء"

 ذكـر العـني   أل للجنس فال يـِرد أن ¼ إخل... من العني½أشار به إىل تقدير مضاف أي صور وجوه وقوله    ] منحو ما فيها   [:قوله  )٣(
  )جمل بزيادة. (مجعا¼ وجوها½واألنف واحلاجب مفردا ال يالئم 

 الوعيد هل كان بوقوعه يف الدنيا أو يف اآلخرة؟ فقيل بوقوعـه يف   وقد اختلف يف أنّ   ] إخل... فقيل كان وعيدا بشرط    [:قوله  )٤(
ام وقد ِمسع ذه اآلية أتى رسولَ اهللا صـلى اهللا عليـه   الدنيا ويؤيده ما روي أن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه ملّا قِدم من الش        

ى أن أِصـلَ إليـك حـىت يتحـول وجهـي إىل قَفـاي       وسلم قبل أن يأيت أهلَه وقال يارسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما كنت أَرٰ        
 أن عمـر رضـي اهللا عنـه قـرأ     ويف رواية جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويده على وجهه وأَسلم وقال ما قال وكذا مـا روي   

فـوا فقيـل إنـه    هذه اآلية على كعب األحبار فقال كعب األحبار يا رب آمنت يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيـدها مث اختل    
آمـن ِمـن   وقيل إن وقوعـه كـان مـشروطا بعـدم اإلميـان وقـد       . بد من طَمٍس يف اليهود ومسٍخ وهو قول املُربد    منتظَر بعد وال    

أحبارهم املذكوران وأضراما فلم يقع وقيل كان الوعيد بوقوع أحد األمرين كما ينطق به قولُه تعاىل ﴿أونلعـنهم كمـا لعنـا                
كيف ال وهم ملعونون بكـل لـسان يف كـل زمـان وقيـل      ، أصحاب السبت﴾ فإن مل يقع األمر األول فال نزاع يف وقوع الثاين  

كر يف اآلخرة عند احلشر وسيقع فيها ال محالة أَحد األمرين أو كالمها على سبيل التوزيع وأيامـا  إمنا كان الوعيد بوقوع ما ذ  
كان فلَعلَّ السر يف ختصيصهم ذه العقوبة من بني العقوبات مراعاة املشاكلة بينها وبني مـا أَوجبـها مـن ِجنـايِتهم الـيت هـي         

  )أبو السعود (.التحريف والتغيري واهللا هو العليم اخلبري
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خ قبل قيام الـساعة مسس و َان اَهللا ال  غِ  ان   ك﴿.طم َ ْ  ْ َ َُ ْ َ راك ﴾ِ  َبـ  و  غـِ  مـا دون ﴿)١(شـ أي اإل َْ ُ ُِ ْ َ َ وى ٖ َذلـك﴿سـ﴾  ِ ن ٰ مـ﴾ 
وب ﴿ ُلمن  شاءنالذ ٓ َ  ْ َ وبه ثم يدخله اجلنة )٢(﴾ ِ ن املؤمنني بذ ن شاء عذبه  رة له بأن يدخله اجلنة بال عذاب و ن ا م م ملغف

َ و من   ك باِهللا فقد اْف  ى﴿ ِ ََ ِْ  ْ ِ ْ َ ًاثما)٣ (َ ْ ًعظ ﴾ ذنبا ﴿ِ ْ ِ ْالم تر ا   الذ يزكون ا ﴾ كبريا ﴿)۴۸(َ َ ََ ْ  َ ُ ْيَن َ َِ  ِ َ َ ْفس مْ ُ َ وا ُ ود حيث قا ل﴾ وهم ا ليه
س لـين أبنـاء اهللا وأحبـاؤه أي  ر)٤(حن زكيتهم أنفـسهم ﴿)٥(مـ األ ي بتـ  ْبـل اهللاُ   َ ُ ِ ر ﴿َ ُمـن  ـشاءيطهـ﴾  ٓ َ  ْ َو ال ﴾ باإلميـان ﴿َ َ

َيظَلمون ْ ُ ْ ن أعماهلم ﴿ُ ون  م﴾  ًف ِيالينقص ْ واةقدر﴾ )۴۹(َ رة ا لن  ْاُنظر ﴿)٦(قش ُ ُكيف  ْف   ﴿)٧(﴾ متعجباْ َ ََ َ َون ع َ  اهللاِ ا كذبْ ِ َ ْ َ َ ْ ﴾
ًو ك   ب  اثما م  نابذلك ﴿ ْ ِ ِ ً ْ ِ ٖ ۤ ٰ َ ن األ)٨(﴾ بينا )۵۰(َ زل يف كعب  ب و ود ملـا قـدن ن علماء ا وه  ِرف و ليهـ م حن موا مكـة وشـاهدوا ش
ركني   األخذ بثأرهموقت  بدر  وا ا عر ملش ض ي   اهللا عليه و سلم)٩(ح ص وحماربة ا ِالم تر ا   الذ ﴿:لنب  َ َِ َ َ ْ َ اُوتوا  ص با من َ  ً ْ ِ َ ْ ُ ْ ْيَن

ٰا ِكت َب يؤمنون بالجبِت وْ ْ ِ ْ ِ َُ ْ ُ ِ ْ ِالطاغوتِ ْ ُ ش ﴿)١٠(﴾  ر ي  صنمان  ْو  قولون للذ ك والق ُ َ ََ ْين ِ  ِ َ ْ ُْ ُ َ وا َ ل﴾ أيب سفيان وأصحابه حني قا
                                                

  )ار شريعتصاوي، . (واملراد بالشرك الكفر. وما دخلت عليه يف تأويل مصدر¼ أَنْ½أشار به إىل أن ] أي اإلشراك[: قوله  )١(
وعلى من قـال إنّ أصـحاب   ، فيه رد على من قال إنّ الكبائر ال تغفَر وهم املعتزلة      ] ﴿ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴾      [:قوله  )٢(

  ]علمية) [اإلكليل.(﴿ملن يشاء﴾:املسلمني اليعذَّبون وهم املُرِجئة لقولهالكبائر من 
ألن االفِتـراء كمـا يطلَـق علـى القـول حقيقـة يطلَـق علـى الفعـل جمـازا كمـا صـححه الـسعد               ¼ فَعـلَ ½أي  ] فقد افترى  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (التفتازاين
نكاري وهذا يف الكرخي وفيه أنه لو كان إنكاريـا مـع كونـه داخـال علـى       االستفهام إأشار به إىل أنّ ] إخل... أي ليس  [:قوله  )٤(

          ل واَألوىل أنـه اسـتفهامره بالنفي ففـي صـنيعه تـساهر فسأنّ املفس تعجيـبٍ أداة النفي لكان املعىن على اإلثبات مع  أي إيقـاع  
  )جمل. (ه على التعجباملخاطَب ومحلُ

ي ليس االعتبار بتزكيتهم أنفسهم أي أا ال تعتبر وال تفيد وأشار ـذا إىل أن قولـه ﴿بـل اهللا يزكّـي        أ] إخل... أي ليس األمر   [:قوله  )٥(
  )جمل. (من يشاء﴾ إضراب عن مقدر

فهو الـذي  إشارة إىل تقدير مضاف وتفسري الفتيل مبا ذكر سبق قَلٍَم فإن هذا هو الِقطمري وأما الفَتيل        ] قدر ِقشرِة النواة   [:قوله  )٦(
والثالثـةُ  ، يف شق النواة طُوال وقيل ما يفتلُ من الوسخ بني األصابع مبعىن مفتول والنقري النقْرة يف ظَهر النواة تنبت منـها النخلـةُ   

  )جمل. (يف القرآن تضرب أمثاال للقلّة
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إىل أن االستفهام تعجيب ] متعجبا[: قوله  )٧(
  ]علمية. [الالزم ال املتعدي¼ أَبانَ½إشارة إىل أنه من  ] بينا[: قوله  )٨(
  .من باب نفَع إذا قَتلْت قاتلَه¼ ثَأَرت القَتِيلَ وثَأَرت ِبه½يف املصباح الثَّأْر باهلمز وجيوز ختفيفه يقال ] ِبثَأِْرِهم [:قوله  )٩(
فاجلبـت هـو الـسحر أو الـشرك أو الكـاهن      :يف تفـسري اجلبـت والطـاغوت أقـوال    ] ﴾غوتيؤمنون باجلبـت والطـا   ﴿ [:قوله  )١٠(

Å     ٣٠٩  

      `  

بو سفيان ومن معه من أهل مكة مجل.  =١٢أأي

١٢. عليه السالمأي يف زمن نزول عيسى ?

ك١٢.الثار طلب الدم ?

١٢.أي التوراة ?

ع
ع

حنن أي  ١٢.¼حباؤهأبناء اهللا وأ½بقوهلم السابق من  =
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ري الضيف ونفـك العـاين ونفعـل: هلم  ي احلاج و ن والة  البيت  ن أهدى سبيال و نقأ نسق حن د ؟ وقـد خـالف  أم حممـ...حن
رم ﴿ رحم وفارق ا ع ا ن آبائه و حلد ل ِ ؤالءقطي ٓ َ ُ ٰا دى ﴿)١(﴾ أي أنتم  ْ َ منَ ً الذ  منوا س يالِ ْ ِ َ ْ ُ َ ْيَن ِ ريقا ﴿)۵۱(  وم  ط﴾ أ َك ِ اُولق

ؕ و من يلعن ِالذ لعن م اهللاُ َُ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ يَن ِ ًاُهللا فَلن تجد ل   ص ْ ا﴾ ـه ﴿  ِ ٗ ََ َ َ ِ َ ن عذابـ)٢(﴾ مانعـا)۵۲(ْ ْام ه ﴿مـ  َل ـم  ـصيب مـن   ﴿)٣(﴾ بـل أَ ٌ ْ ِْ َ ُ َ
ِالملك ْ ُ يءْ س هلم  ش﴾ أي  و كان)٤(لي ًفاذا ال يؤتون الناس  ق ْ ا  ﴿)٥(ل منه و َِ ََ َ  ْ ُ ْ ُ  ً واة )۵۳(ِ ر ا رة يف  لن﴾ أي شيئا تافها قدر ا ظه لنق

ْاملفرط خبلهم ﴿ َيحسدون الناس﴿أ﴾ بل َ  َ ْ ُْ ُ يأ﴾ َ ٖ   ما  ت  م اهللاُ من فضل َعص   اهللا عليه و سلم ﴿)٦(لنبي ا ِِ ْ َ ْٰ ُٰ ُ ۤ وةَ ن ا لنب﴾   )٧(م
رة النساء ون زواله، كثو ن النـساء)٨(يتمنأي  و كـان نبيـا ال شـتغل  ون  و عـ عنه و لـ لـ َفقـد  ت نـا  ل ابـر يم﴿ يق ْ ِ ٰ ْ ِ َ ۤ َ ْ َ َْ َ﴾)٩( 

                                                
ففي اآلية ذم الـسحر والـساحر والِكهانـة والكـاهن ومـصدقهما وأنـه ملعـون وقـد أخـرج           .والطاغوت هو الشيطان أو الساحر  

وروى أبـو داود  .¼أُنـزل علـى حممـد   قه فقـد كفـر مبـا    من أتى عرافا أو سـاحرا أو كاهنـا فـصد        ½:احلاكم عن ابن مسعود قال    
  ]علمية) [اإلكليل)) (إنّ العرافة والطرق والطرية من اجلبت:((والنسائي حديث

  إشارة إليهم ويمكـن أنّ ﴾ء ٓؤالٰه﴿أي فالقول باملشافهة واألظهر أنه حكاية باملعىن أي َألجلهم ويف شأم و] أي أنتم  [:قوله  )١(
 )جمل. (ض عليهكالم اجلالل حلّ معىن فال اعترا

 مبعىن ناصرا ويف اآلية وعد للمـؤمنني بـأنهم املنـصورون علـيهم فـإن املـؤمنني ِبـضد        ﴾نصريا﴿أشار به إىل أن  ] مانعا [:قوله  )٢(
  )جمل. (هؤالء فهم الذين قربهم اُهللا تعاىل ومن يقربه اُهللا تعاىل فلن جتد له خاذال

  ]علمية[ )ِشهاب بتصرف. (معناها اإلنكار¼ بل أ½ منقطعة مقدرة بـ﴾أم﴿أنّ أشار به املفسر إىل  ] بل أ[: قوله  )٣(
أي مـن  ¼ حنـن أَوىل منـه بـالنبوة واملُلـك    ½إشارة إىل أن االستفهام إنكاري ردا علـيهم يف قـوهلم       ] أي ليس هلم شيء    [:قوله  )٤(

  )جمل. (أن تعود فيهم النبوةُ وتعود امللوك منهمحيث إنّ النبوة كانت يف بين إسرائيل وكان فيهم املَلُوك فطَِمعوا 
إشارة إىل أن الفاء جزائية والشرط حمذوف ال عاطفة حىت يرد أنـه يلـزم عطـف اإلخبـار علـى اإلنـشاء ألن               ]  ولوكان [: قوله  )٥(

  ]علمية. [فتأمل، االستفهام إنشاء
عليه لفظ الناس ألنـه مجـع كـل اخلـصال احلميـدة الـيت تفرقـت يف        أي فهو عام أريد به اخلصوص وأطلق        ] أي النيب  [:قوله  )٦(

  .الناس على حد قول القائل أنت الناس كل الناس أيها الرجل
  )جمل، صاوي(   م يف واحد أن يجمع العالَ   وليس على اهللا ِبمستنِكر           

¼ إخل... يقولـون لـو كـان نبيـا    ½ها وتمنوا زوالَها عنه وقوله هذا يقتضي أم اعترفوا بنبوته حىت حسدوه علي    ] من النبوة  [:قوله  )٧(
  )جمل. (أي ألنه قد جمع له ِتسع يف آن واحد¼ وكثرة النساء½يقتضي أم ال يعترفون له ا ففي كالمه تدافع وقوله 

  ]علمية) [قَبس النريين. (نسانَ وإيتاِءه لهأشار إىل تفسري احلسد وهو تمني زواِل ما أَعطى اُهللا اإل] يتمنون زوالَه[: قوله  )٨(
تعليل لإلنكار واالستقباح وإلزام هلم مبا هو مسلّم عندهم وحسم ِلمادة حـسدهم واسـتبعاِدهم   ] ﴾ٰفقد  ت نا  ل إبـر يم﴿ [:قوله  )٩(

Å     ٣١٠  

      `  

  ١٢.بن أشرف وحنوه من علماء اليهودأي كعب 

١٢.هلم الشيء

١٢مجل  . أي اليهود ?

٢٢

?

=

ك١٢.مجلة مستانفة لبيان كوم والة ١٢  .أي األسري? ?
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و  وداود وسليمان ﴿)١(جده َا ِكتـب و الحكمـةكم  َْ ْ ِ َ َ ٰ وة ﴿ْ ًو  ت ـن م مل ـلنبـ﴾ وا ْ  ْ ُ ٰ ْ َ ًا عظـ َ ْ ِ ع ¼داود ½﴾ فكـان لــ)۵۴(َ تـس 
رأة ولـ ون ا مو رة و¼سليمان½تسع ُس ألف ما بني  ٖفمن م من  من ب ة ﴿َّيِّرح ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ ْو مـن م ص﴾ مبحمد   اهللا عليه و سـلم ﴿َ ُ ْ ِ َ

َ من صد ْ رض ﴿  ُعن ع﴾ أ ْ ن ﴿َ ًو ك   بج نم سـِع ْ ام﴾ فلم يؤ َ َ  ََ َ ِ ٰ ن)۵۵(َ ن ال يـؤ م﴾ عـذابا  َالـذ كـ وا باٰي ِنـا سـوف ِ ان ﴿.ملـ َ َْ َٰ َ ِ ْ ُ َ ْين ِ  
ْ صلي م ِْ ِ ْ ًنارا ﴿  ندخلهم﴾ُ ون فيها﴾َ ْ لما  ِضجت ﴿ قحيرت َ َ َ َجلود ُم بدلن م جلودا غ ْ  ا﴿احرتقت ﴾ُ  َ ََ ً ُ ُْ ُْ ُْ ُْ ٰ ْ  بان تعاد إىل﴾ُ 
َليذوقوا العذاب﴿ )٢(ول غري حمرتقةحاهلا األ َْ َُ ْ ُ وا شدته ﴾ِ َان اهللاَ  ان﴿)٣(سليقا َ ً عزيزا ِ َْ يء﴾ِ زه  شال  ًحكِ ﴿ يعج ْ  يف خلقه﴾)۵۶(َ

ْو الذ  منوا﴿ ُ َ ْيَن ِ ٌو عملوا الصلحِت سندخل م جنت تجري من تحت ا االن ر خلد في ا ابدا ل م في ا ازواج مط رة )٤ (َ  ِ ِ ِ ْ َِ ٰ َ َ َْ ٰ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ٌْ ْ ََ ْ ٰ َْ ََ ً َ ْ ُ ِۤ ُۤ َُ ُ ْ ََ ينْ ِ َِ َ ٍ ُ ُِ ِ  ِ ض   ﴾  حلين ا م
ُو ن ﴿)٥(وكل قذر ًدخل م ظال ظليال  ِْ ِْ َ ِ ُ ُ و ظل اجلنة، )٧(مسـش ال تنسخه  ا﴾ دائم)۵۷( )٦( ْ ٰان اهللاَ يامركم ان تؤدوا االمنِت ﴿.هو ٰ ََ ْ  َ ُ ِْ َ ْ ُ ُ ُ ْ   ﴾

                                                
طريـق الِوراثـة كـاِبراً عـن كـابٍر وإجـراِء       املَـبـِنـييِن على توهم عدم استحقاق احملسود ما أُوتيه من الفضل ببيان استحقاقه له ب          

  نطالن   ،ن الكربياء بطريق االلتفات إلظهار كمال العناية باألمر      الكالم على سواملعىن أنّ حسدهم املذكور يف غاية القُـبح والـب 
وسالمه عليهم أمجعـني الكتـاب   هم وأبناُء أعمام حملمد صلوات اهللا فإنا قد آتينا من قبِل هذا آلَ إبراهيم الذين هم أنبياُء أسالفِ      

واحلكمةَ أي النبوة وآتيناهم مع ذلك ملكًا عظيما ال يقادر قَدره فكيف يستبِعدون نبوته عليه الصالة والسالم ويحسدونه علـى   
  )أبو السعود. (غايرة ِمن املُِلما يقتضيه مقام التفضيل مع اإلشعار مبا بين النبوة واملُلِك¼ اإليتاء½وتكرير . إيتائها

ذريتـه وهـم أوالد   ¼ آلُ إبراهيم½ فالضمري له صلّى اهللا عليه وسلّم واملراد اجلد األعلى و﴾هيمباجلر تفسري لـ﴿إبرٰ ] جده[: قوله  )١(
  )جمل. (ق صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيعمامه صلّى اهللا عليه وسلّم كإسٰحأ

 يف  املغـايرةُ ﴾هـا غري﴿ بقوله رة املدلولِةغاي املراد باملُ إىل أنّ  به أشار املفسر ] ول غري حمترقة  ألحاهلا ا  بان تعاد إىل   [:قوله  )٢(
ِرالصفة ال يف الذات فال يدعلميه[ .جرم املُ غِري تعذيِب اعتراض[  

م علـى  قـد  م العـذابِ وق ذَ أنّدِر فـال يـ   بالـدوامِ ذاِب العـ ِة شـد اةُقاسـ  املـراد بــالذوق م      إىل أنّ   به أشار] هتوا شد قاسيِل [:قوله  )٣(
  ]علميه[.  له غايةًعل الذوِقجعىن ِل فال من اإلعادِة عالًض فَاالحتراِق

:  قولـه ش علـى حـد   ونـشر مـشو  ف﴿فمنهم من آمن بـه﴾ فهـو لَـ   : ذكر للضد وهو يرجع لقوله    ] إخل... والذين آمنوا  [:قوله  )٤(
  )ملج. ( الوعد وعكسهعلى عادته تعاىل من ذكر الوعيد مع]  عمرانآل[يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ﴿

  )مجل. ( على خاصق وهذا عطف عاملُأي ومن سوء اخلُ] ٍرذَ قَوكلِّ [:قوله  )٥(
ره الربيع ابن أنـس أخرجـه ابـن أيب      وبذلك فس  ،فيه إشارة إىل ظل العرش    : وقال يف اإلكليل  ] ﴾وندخلهم ظال ظليال  ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية) [اإلكليل(. حامت
، هـا رة مشس يـؤذي ح إذا مل يكن يف اجلن  :فإن قلت ، نقطعفاملعىن أنه دائم ال ي    . هام وجودِ عدأي لِ ] ٌه مشس خنسال ت  [:قوله  )٧(

كـان  ف، وذلـك ألن بـالد العـرب يف غايـة احلـرارة       ، عرفونهعقلونه وي هم مبا ي  بإمنا خاطَ  : الظليل؟ قلت  ها بالظلّ  وصفِ فما فائدةُ 
Å     ٣١١  

      `  
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ن أ وقعليهمتي ما اؤ ن ا حلق  َا   ا ل ا ﴿)١(م ِ ْ َ زلـت ملـا )٢( ِ  يأن﴾  ن )٣(علـخـذ  ن عثمـان  ي اهللا عنـه مفتـاح الكعبـة  بـ ر مـ ضـ
ح ومنعه وقال راْسقَ سادا )٤(يبحلجطلحة ا ي   اهللا عليه و سلم مكة عام ا لفت ملا قدم ا ص ول اهللا ألو علمت  لنب سـنه ر

رده إليه وقال هاك ول اهللا   اهللا عليه و سلم  ر ر بلم أمنعه فأ ص س رأ لـه .  تالدة خالدة )٥(م ن ذلـك  علـفعجب  فقـ  اآليـة يم
ي يف ولـده.فأسلم وته ألخيه شيبة  فبق وأعطاه عند  رينـة إ واآليـة و.م ومهـا معتـرب  بقن وردت   سـبب خـاص  فعم عـ
ع جلما
)٦(

 ................................................................................................  
  )خازن]. (مرمي[وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا﴾ ﴿: الراحة واللذة فهو كقوله تعاىلالظل عندهم من أعظم أسباب                                                

¼ مـا ½بيان لـ ¼ من احلقوق½: وقوله،  نائب الفاعل¼عليه½ـف، أي حصل ووقع االئتمان عليه    ] ما اؤمتن عليه من احلقوق     [:قوله  )١(
وسـواء  ، وسـواء كانـت حقـوق اهللا واجبـة أو مندوبـة     ، مي فعلية أو قولية أو اعتقاديـة  أي سواء كانت احلقوق هللا تعاىل أو آلد       

  )صاوي، مجل. ( أو غري مضمونة كالوديعةستاِمكانت حقوق اآلدمي مضمونة كالعارية واملُ
 .قـرض وغـري ذلـك   اض ورن أمانـة وقِـ  ديعـة مِـ   و كـلّ فيه وجـوب رد ] ﴾ت إىل أهلها ٰندوا األمٰ مركم أن تؤ  إن اهللا يأ  ﴿ [:قوله  )٢(

 ويف بقية اآلية مشروعية احلكم بـني  ،ار األوقاف تولية الوظائف من يستحقهاظَّئمة ونويستدل باآلية على أن على احلكام واأل 
  ]علمية) [اإلكليل. (الناس ووجوب العدل فيه

ا دخل النيب فلم، وكان ساِدن الكعبة،  من بين عبد الداريِبجنزلت يف عثمان بن طلحة احلَ] إخل... نزلت ملا أخذ علي [:قوله  )٣(
فطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املفتاح فقيل ،  السطحدصِعغْلَق عثمانُ باب الكعبة و يوم الفتح أَم مكَّةَى اهللا عليه وسلّصلّ
ه وى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يدفَلَ، وقال لو علمت أَنه رسول اهللا مل أَمنعه املفتاح، ىـٰ عثمان وطلب منه فأبإنه مع: له

ا خرج سأله العباس رضي اهللا فلم، ى فيه ركعتني وصلّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت   ودخل رسولُ ، وأخذ املفتاح وفتح الباب   
  عنه أن ي عطيه املفتاح ، انة    وأن يدقَاية والساهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً رسولُفأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فأمر  ، جمع له بني الس 

رضي اهللا عنه أن يراملفتاح دفقال عثمانُ، ففعل ذلك، عتذر له إىل عثمانَ وي :ت مث جئت وآذيت ترفُقأكره ،رضي فقال علي 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً: فقال، وقرأ عليه اآلية، لقد أنزل اهللا يف شأنك قرآناً: اهللا عنه

  )خازن. (فاملفتاح والسدانةُ يف أوالدهم إىل يوم القيامة، فدفعه إىل أخيه شيبةَ، ه إىل أن ماتعفتاح مفأَسلَم فكان اِمل
 أو ¼احلجـايب ½ال قَـ ل لَولـو جـاء علـى األصـ     ،بسلكن فيـه تغـيري للنـ      ، نسبة للِحجابة اليت هي خدمة الكعبة     ] يِبجاحلَ [:قوله  )٤(

  )ملج. (هاأي خادِم¼ هاِنساِد½: وقوله ،¼احلاجيب½
وهو يف املعـىن  ،  فيكملةًصتأَ م أي قدميةً¼تالدةً½ ،ر الزمان إىل آِخةًرِمست حال أي م¼خالدةً½ ذ هذه اخلدمةَأي خ ] اكه [:قوله  )٥(

  )ملج. (لزمان ألا لكم يف ماضيهل ا فيكم يف مستقِبةًرها مستِمذْفكأنه قال خ، تعليل
)٦(

كمـا  ،  العربة بعمـوم اللفـظ ال خبـصوص الـسبب    أشار به إىل املقرر يف األصول من أنّ] فعمومها معترب بقرينة اجلمع   [:قوله  
 عندنا هو األصح  ،      املفـسرون عليـه    والسبب املذكور قال الواحـدي أمجـع ، ن  اخلـصوص فهـو املعتـرب    جـدت قرينـةُ  عـم إن و 

Å
     ٣١٢  

      `  

ةندم يف اهلُسلَأَ عثمان هذا  أنّ هنا والصوابهم الشيخعِب والبيضاوي وتافلبغوي والكشه الَقَ حينئذ وهذا نأي عثمانُ] مسلَفأَ[ :قوله 
)مجالني. (يةواهب اللدن املَكره صاحب كما ذَعاِص الو بِن وليد وعمِر بِنديبية والفتح مع خالِدبني احلُ 
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ِو اذا حكمتم ب ْ  الناس﴿ َ ََ ْ ُ َْ َ ِ ركمَ ِان تحكموا بالعدل ﴿)١(م﴾ يأ ِْ َ ُْ ْ ُ ْ َ ْ ِ ان اَهللا  ِعما َ وفة¼ما½ يف ¼نعم½﴾ فيه إدغام ميم ِ  و رة ا ص ا مل  ،لنك
ٖ ِعظكم ب  ﴿)٢( أي نعم شيئا ِ ْ ُ ُ ْ ان اهللاَ  ان سميعا بالعدل ﴿ُمُْك واحل)٣(﴾ تأدية األمانةَ ِ َ َ َ ً ـص ْ اقـال ﴿ُ﴾ ملـا ي ِ ِ  .فعـلُ﴾ مبـا ي)۵۸(َ

ُ ياي ا الذ  منوا ﴿ َ ْيَن ِ  َ ِاطيعوا اهللاَ و اطيعوا الر سول و اُو  )٤(َ   َ َ َْ ُ ُ ُْ ِْ َِ ِاالمر ﴿)٥(﴾ أصحابَ ْ َ وأ﴾ )٦(  ْ ُي ا ْمنكمة ﴿َالل ُ ْ روكم بطاعة اهللا ِ م﴾ إذا أ
ْفان تنازعتم ﴿)٧(ولهسور ُ َْ َ َ َ َ     ء  دوه ا   اهللاِ﴾ اختلفتم ﴿ِْ ِ ُ ِْ  ُْ َ ٍ َ ْ﴾...................................................  

                                                
وذلـك يـدل علـى    ، فإن سـببه أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم رأى امـرأة حربيـة مقتولـة يف بعـض مغازيـه             ، نهي عن قتل النساء   كال

  )كرخي. ())ه فاقتلوهل دينمن بد((رخبتلت لـِوإمنا قُ، ةفال يتناول املرتد، اختصاصه باحلربيات
ذَا حكَمتم﴿، ﴾واؤدأن ت﴿ عطف على   ﴾أن حتكُموا ﴿  إشارة إىل أنّ   ]يأمركم [:قوله  )١( م صـحة  فال يـرد عـد  ،  ظرف﴾وِإ

  ]علمية[ .ىخٰفكما ال ي﴾أن تؤدوا﴿ على ﴾إذا حكمتم﴿عطف 
،  شـيئاً  هـذا الـشيءُ  معـ راً وجوبـاً تقـديره نِ   ويكـون الفاعـل مـستتِ     ، ز مميـ  ¼مـا ½ أشار بذلك إىل أن      ] شيئا معأي نِ  [:قوله  )٢(

وقد ذكر القولني ابن مالك بقوله،  فاعل¼ما½وقيل إن . ¼ األمانةأديةُت½: ره بقولهواملخصوص باملدح حمذوف قد:   
  ]علمية) [صاوي ( يقول الفاضل    ¼عم ماِن½يف حنو   ز وقيل فاعل ممي¼ما½و

  

  )كرخي. (¼إنّ½ر خب¼ اعمِن½هذا هو املخصوص باملدح ومجلة ] إخل...  األمانةتأديةُ [:قوله  )٣(
لكن ال مطلقاً بل يف ضمن طاعة اهللا ، ملا أمر الوالة بالعدل يف احلكومات أمر سائر الناس بطاعتهم] إخل... آمنوايا أيها الذين  [:قوله  )٤(

 وأطيعـوا  ﴿: وقولـه ،  إشارة للكتـاب ﴾أطيعوا اهللا﴿: فقوله، ة الفقه األربعةويف اآلية إشارة ألدلّ  . مى اهللا عليه وسلّ    وصلّ وجلّورسوله عز
  )مل، صاويج. ( إشارة للقياس﴾إخل...فإن تنازعتم﴿: وقوله،  إشارة لإلمجاع﴾وأويل األمر﴿: وقوله، ة إشارة إىل السن﴾الرسول

فال يرد أن املوصـول ال  ،  املوصول¼الذي½ مجع ذو مبعىن الصاحب ال مجع     ﴾أويل﴿ أشار به إىل أن      ]أصحاب [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .لقة فتأمبد له من الصلة والعائد ومها غري متحقَّ

أو أـم أبـو بكـر وعمـر     ،  األمر هم األمراء أو أولو العلـم والفقـه أوجـب اهللا طاعتـهم      وأولو ]﴾إخل... وأويل األمر ﴿ [:قوله  )٦(
 نيفِتفيحتج باآلية على وجوب طاعة األئمة واملُ     . أقوال، وعثمان وعلي ،ا من قال إن قول الصحابة حج ة أو اخللفاء وحيتج

 األقـوال   أولو األمر هم العلمـاء علـى أصـح     : عليه رمحة الرمحن   أمحد رضا خان  وقال اإلمام    .)يلاإلكل( .األربعة أو الشيخني  
   كما قال تعاىل ﴿ولو راألمر منهم لَأويل وه إىل الرسول وإىل دِلعـ مه الذين يطُنِبستالفتـاوى الرضـوية   (]٨٣:النـساء [ ﴾منـه  ِمهون 

  ]علمية[ .)١٤/١٦٨املخرجة 
 بطاعتهم فيما فيه طاعة اهللا  الناسرممرهم بالعدل أَ اهللا تعاىل بعد ما أَ أشار إىل أنّ ]إذا أمروكم بطاعة اهللا ورسوله     [:قوله  )٧(

 فإن معناه فإن مل يعملوا باحلق ﴾فإن تنازعتم يف شيء﴿: فال طاعة هلم يف غري ذلك كما يؤخذ من قوله تعاىل، ورسوله
فال تطيعوهم وردد من هذا خيالف ما هو مذهبكم من أنه جيوز التقلُّ: فإن قيل. فيه إىل حكم اهللا ورسولهخالفتم وا ما ت

: قلت. خالفاً للشافعي يف األخري من ذلك، رونعزل اإلمام بالفسق واجلَ وال ي ،  اخلروج عليه  وال يصح ، راِئالسلطان اجلَ 
Å     ٣١٣  
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ِو الر سول ﴿)١(ي إىل كتابهأ ْ ُ وا عليهأ ،﴾ مدة حياته وبعده إىل سنته)٢( َ ِان كنتم تؤمنون باهللاِ و اليوم اال   منهما ﴿)٣(كشفي ا ِِ ٰ ُْ ِ ُْ َْ ْ َ َ ِ ُ ِْ ْ ْ ُ ْ
َذلك ِ ردٰ ّ﴾ أي ا ولٌ ْ  َخ ﴿)٤( إليهمال ن التنـازع وا ِ﴾ لكم  لقـ رأي ﴿مـ ًو احـسن تـاويالل بـا  ْ ِْ َْ ُ َ زل. )٥(مـآال ﴾)۵۹(َ  ملـا اختـصم )٦(نـو

ن األ ق إىل كعب  ق فدعا املنا بـودي ومنا ف ف ي   اهللا عليـه سـلم فأتيـاه )٧(شـرفيه ودي إىل ا صـ لـيحكم بينهمـا ودعـا ا لنبـ ليهـ
                                                

وإمنا حكمنـا بـصحته يف حـال القـضاء حبـق      ، حوأما إذا مل ميكن فال يص، إمنا يصح ذلك إذا كان ميكنه القضاء حبق    
قيمـون  ون هلـم وي نقـاد ف كـانوا ي لَر من األئمة واألمراء بعـد اخللفـاء الراشـدين والـس    وألنه قد ظهر الفسق وانتشر اجلَ   

 ¼علـي ½ لــ   كـان  احلق أنّدون عن معاوية مع عليهم ألن الصحابة كانوا يقلّرون اخلروجوال ي ، اجلُمع واَألعياد بإذم  
 على أن "اهلداية" به يف راً كما نص أنه كان سلطاناً جاِئاج معجدون من حوالتابعني كانوا يقلّ، رضي اهللا عنه يف نوبته    

املروي  ولكن املسطور يف كتب الـشافعية أنّ ،  وإن كان انعزاله بالفسق عن الشافعي الفـسق ألن يف  نعـزل ب  اإلمـام ال ي
   ]علمية[) التفسريات األمحدية، بس النريينقَ (.ةكَوما له من الشتنة ِلة الِفثارانعزاله ونصب غريه إ

   ]علمية[ . عادتهوفق أشار به إىل حذف مضاف على ]كتابه [:قوله  )١(
، ةالـسن ية الكتاب وجإىل كتاب اهللا وسنة رسوله ففيه ح: قال، عن جماهد يف قوله تعاىل ]﴾وه إىل اهللا والرسول درفَ﴿ [:قوله  )٢(

ما مقدعلمية) [اإلكليل( .مان على الرأيوأ[   
 املختلَـفِ  ورد !ال كيـف ،يتـه جح علـى  دليلٌ احلقيقة يف وهو القياِس منِكروا به دلّاست وقد] إخل... وا عليه فُِش اكْ ِيأَ [:قوله  )٣(

 تعـاىل  اهللا بطاعـة  األمـرِ  عـد ب بـه  األمـر  دهويؤيـ  ، اسبالقيـ  ياملَعنِـ  وهو عليه والبناِء بالتمثيل يكون إمنا عليه املنصوِص إىل فيه
 إليهمـا  بـالرد  وثابـت  بالـسنة  وثابـت  بالكتـاب  ثابـت : ثالثـةٌ  األحكـام  أنّ علـى  يـدل  فإنـه  والسالم الصالة عليه هرسوِل وبطاعة
  ]علمية [)بيضاوي، روح، أبو السعود. (بالقياس

   ]علمية[ .ان املشار إليه أشار به إىل بي] إليهماأي الرد [:قوله  )٤(
  )ملج. (أي فالتأويل هنا مبعىن املآل والعاقبة ال مبعىن التفسري والتبيني فله إطالقان] مآال [:قوله  )٥(
  ]علمية[ . عادتهوفق أشار به إىل بيان سبب نزول اآلية اآلتية على ]إخل... ونزل [:قوله  )٦(
أي ¼ ودعا اليهودي½: وقوله، م إىل كعب بن األشرف أي عنده طلب التحاكّأي]  إىل كعب بن األشرف    املنافق فدعا [:قوله  )٧(

 رشنزلت يف رجل من املنافقني يقال له ِب: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما، ى اهللا عليه وسلم أي عندهم إىل النيب صلّطلب التحاكّ
 إىل كعـب بـن   ننطلـق : وقـال املنـافق  ، معليه وسـلّ ى اهللا د صلّ إىل حممنطلقن: فقال اليهودي، كان بينه وبني يهودي خصومة    

 الطاغوت﴿اه اهللا تعاىل األشرف وهو الذي مس﴾ ،فأىب اليهوديى اهللا عليـه وسـلم فقـضى     إىل رسـول اهللا صـلّ  مه إالّخاِص أن ي
فأتيا ، عمر رضي اهللا تعاىل عنهق بنا إىل انطِل: وقال، ا خرجا من عنده لزمه املنافقفلم، م لليهودي عليه وسلّى اُهللا اهللا صلّرسولُ
فقال اليهودي،  رضي اهللا تعاىل عنه    عمر :اختصمتى اهللا عليه وسلّد صلّ أنا وهذا إىل حممـ ضى عليه فلَـ فقَ، هم أي عندم يرض 

رضـي اهللا   فقال هلما عمـر ، نعم:  رضي اهللا عنه للمنافق أكذلك؟ فقال   فقال عمر ، كين إليك أي عند   مخاِصوزعم أنه ي  ، بقضائه
 حىت فضرب به املنافق،  خرجمل عليه مثّ واشت وأخذ السيف ،  رضي اهللا عنه البيت    فدخل عمر ،  إليكما جخريداً حىت أَ  ور: عنه

Å     ٣١٤  
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ودي  ر ا ر فذ ق وأتيا  رض املنا ودي فلم  ليهفق   ك عم ف ي قلليه َالـم تـر ﴿. نعـم فقتلـه: قـال؟كـذلكأ  :فذلك فقال للمنا َ ْ َ
ِالذ يزعمون ان م  منوا بما اُنزل اليك و ما اُنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا ا   الطاغوت ْ ْ ُْ َ َ ْ َِ ِ ِ َُ َُ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْْ ُ َ َ َ ِِ ِ ِ ُُ ِْ ْ ْ ْۤ ۤ ُ ين َ ن   و كعب  ب﴾ الكثري الطغيان و ه

َو ق ﴿)١(شرفاأل ٖد اُمروا ان يك وا ب َ ِِ ْ ُُ ُ َْ  ْ وه ﴿ْ  وا ل﴾ وال  ًو يريد الشيطن ان  ِضل م ضلال   عِيداي َْ ْ َْ َ  ُٰ ُُ  ْ ٰ ِ ُ ْ ق)٢(﴾)۶۰(َ ن ا حل  َو اذا قيل ﴿. )٣(ع ْ ِ َ ِ َ
ْل ـم ُ انـزل اهللاُ)٤(َ َ عـالوا مـا  َٰ ْ َ ۤ َ ْ َ َ ن احلَ رآن  ُ﴾ يف ا مـ ِو  الر سـولكـم ﴿لقـ ْ ُ َايـت المنفقـ ْ   ـصدونَر﴾ لـيحكم بيـنكم ﴿َ  َ ْْ ُ َ َِ ِ ٰ َُ ْ ﴾
ونُي ضر َعنك ﴿)٥(ع ْ ًصدودا﴾ إىل غريك ﴿َ ْ ُ َفكيف﴿. )٦(﴾)۶۱(ُ ْ َ ونَ َاذا اصابت م مص بة  ﴿)٧(يصنع﴾  ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ ۤ وبة ﴿ِ َبما عق﴾  ِ

ْقدمت ايدي م ِ ْ ْ َِ َ ْ يَ  ر واملعا ن ا ص﴾  لكف رار منها ؟ ال أ ،م راض وا لفي أيقدرون   اإل ع ْثم  جـاءو﴿)٨(ع َُ ٓ وف   َكُ عـ﴾  معطـ
  ........................................................................................... )٩(يصدون

                                                
بِضقْهكذا أَ : وقال، د أي مات  ر  ن لَ ي بني مم يرضفرتلت هذه اآليـة ، مى اهللا عليه وسلّ وصلّوجلّ بقضاء اهللا وقضاء رسوله عز .

  )مل، صاويخازن، ج. ( رضي اهللا تعاىل عنهي الفاروقم عمر فرق بني احلق والباطل فسإنّ: جربيل عليه الصالة والسالموقال 
يكـون واحـداً   ، ن املراد به ألن الطاغوت الكاهن والشيطان والصنم وكل رأس يف الضاللة      بي ]وهو كعب بن األشرف    [:قوله  )١(

 يف مفهومـه الوصـفي أي مـن بـاب     ته بذلك حقيقـةً ي تسم فيكون اخلاصريد العام وأُ  طلقنه أُ إوقد قيل   .ومجعاً ومذكراً ومؤنثاً  
  ]علمية) [ وغريهملج (. العلَميعىناملق العام وإرادة اخلاص باعتبار املفهوم الوصفي وإن كان جمازا باعتبار إطال

ع فوضع أحـد املـصدرين موضِـ   ، أن يكون جعل مكان اإلضاللفيحتمل  ، ﴾همضلّي﴿ليس جارياً على    ] ﴾ بعيدا الـٰضل﴿ [:قوله  )٢(
وحيتمل أن يكون مصدر املطاِو، راآلخهم أي لُِّضع ي½كرخي. (¼وا ضالالًلِّضفي(  

  ]علمية[ .قامق بقرينة املَن املتعلِّ أشار به إىل تعي]عن احلق [:قوله  )٣(
ان إعراضـهم صـرحياً عـن التحـاكم إىل كتـاب اهللا ورسـوله عزوجـل        ب ببيـ ة التعجـ تكملة ملاد] إخل... وإذا قيل هلم  [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (ن التحاكُم إىل الطاغوتم بيان إعراضهم عن ذلك يف ِضثروصلى اهللا عليه وسلم ِإ
م كُودصو﴿ :ومنه قوله تعاىل، ه عن كذا أي منعه وصرفهأشار به إىل أن الصد هنا مبعىن اإلعراض ال مبعىن صد] يعرضون [:قوله  )٥(

  )كرخي. ( والزمفهو متعد] ٤٣: النمل[ من دون اهللا﴾ دعب تا ما كانتهدصو﴿] ٢٥: الفتح[عن املسجد احلرام﴾ 
  )كرخي. (فذكر املصدر للتأكيد واملبالغة، أي إعراضاً بالكلية] صدودا [:قوله  )٦(
 حـلِّ وقيـل إنـه يف م  . ¼ونعـنـصي½ر تقديره لنصب بفعل مضم يف حمل ا   ﴾فكيف﴿:  إشارة إىل أن قوله    ]ونعنصي [:قوله  )٧(

الرفع على أنر مبتدأ حمذوف تقديره ه خب½صـنصاوي (..¼همع ،علمية[) فشيخ زاده بتصر[  
  ]علمية[ . إنكارياً¼كيف½ يشري إىل كون االستفهام يف ]¼ال½ [:قوله  )٨(
وعليه يكون املراد . ¼أصابتهم½وقدم عليه القاضي أنه عطف على       ، ا اعتراض أي وما بينهم  ] ﴾وندصي﴿معطوف على    [:قوله  )٩(

  )ملج. (أصابتهم مصيبة يف الدنيا

١٢. أشار به إىل أنه صيغة مبالغة  ?

 

َ ا    ِ َ

َ ا     ِ ِ ا    
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ْيحلفون باهللاِ ان﴿ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ۤاردنـا ﴿)١(ا مـ ﴾َ َ ْ َ ًاال احـسانا﴾ باملحاكمـة إىل غـريك ﴿َ َ ْ ِ ِۤ ًو توفيقـا﴿﴾ صـلحا    ْ ِ ْ َ  بـني اخلـصمني  ﴾ تأليفـا)۶۲( 
ريب رُيف احل )٢( لتقبا مكم دون احلمل    ق ع َ ـكاُول ﴿.حل ا ْ الـذ  عَلـم اُهللا مـا   ِ ِ َ ُ ْ َ ْيَن ِ ْ قلـوب م  ِ ِْ ُ ن النفـاقُ  وكـذبهم يف )٣(مـ﴾ 
ْفا ض عن معذرهم ﴿ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ح ﴿َ ْو عِظ ملصف﴾ با ُ ْ وَ  ﴾ِّ ْو قل ل م   ﴿َفهم اهللاخ ُ  ْ ُ ًا فس م قوال  بليغا﴾ شأن ﴿َ ِ َْ ِْ َ ْ َِ ُ را)۶۳(ْ  ، فيهمث ﴾ مؤ

رهمأ ن  وا  رهم لري كفـي از ع جع ِو مـا ارسـلنا مـن رسـول اال ل﴿. )٤(ج  ِ ٍِ ْ ُ  ْ َ ْ َ ْ َ ۤ َ َيطـاع َ َ ر بـه وحيكـم)٥(﴾ُ ِبـاذْن اهللاِ ﴿)٦(م فيمـا يـأ ِ ِ ﴾
ره ْو لو ان م اْذ ظَلموا ا فس مف ﴿َع  وخيالُال لي، )٧(مبأ ُْ َ ُُ ْ َ َ ُ  ِ  ْ َ وت َ َجاءوك ﴿)٨(غ﴾ بتحاكمهم إىل الطا ْ َُ ُفاستغ وا اهللاَ ﴿)٩(﴾ تائبنيٓ َ ْ َ ْ َ  

ُواستغ  ل م الر سول ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ن اَ    ............................................................)١٠(خلطابع﴾ فيه التفات 

                                                
  ]علمية[) هابِش (. نافية﴾إنْ﴿  إشارة إىل أنّ]ما [:قوله  )١(
  )ملج. (ل أصالًتساهتك ال نن أأي الذي هو عادتك ِم¼  احلقردون احلمل على م½: وقوله، أي التساهل والتوسط] بالتقريب[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .﴾ما﴿ أشار به إىل بيان ]من النفاق [:قوله  )٣(
هم املنطويـة علـى النفـاق     معناه قل هلم يف معىن أنفسِ  ﴾يف أنفسهم ﴿ أشار إىل أن     ]عوا عن كفرهم  رِجهم لي رزجاُ [:قوله  )٤(

  قوالً بليغاً يزجر هم عن كفرهم بالً ِلدنـ  ، ﴾بليغـاً ﴿ق بـ فالظرف متعلِّ، تضى شفقة األنبياءوذلك مق، همِحصوفيـه ضف ع
علمية[) بس النريينقَ (.هاعمل فيما قبلَألن معمول الصفة ال ي[  

ومـا  : والتقدير، وهذا استثناء مفرغٌ من املفعول له، ¼أن½والفعل بعدها منصوب بإضمار    ، هذه الم كي  ] ﴾إال ليطاع ﴿[: قوله  )٥(
وإليـه  ،  والباء للـسببية ﴾يطاع﴿متعلق بـ : أحدها فيه ثالثة أوجه ﴾بإذن اهللا﴿و، ء من األشياء إال للطَّاعة   أرسلنا من رسول لشي   

 أي وما أرسـلنا بـأمر اهللا أي   ﴾أرسلنا﴿أن يتعلَّق بـ : الثاين. وقيل هو مفعول به أي بسبب أمر اهللا تعاىل     : قال، ذهب أبو البقَاء  
  )مسني. (قاءوبه بدأ أبو الب﴾يطاع﴿ف على أنه حال من الضمري يف أن يتعلَّق مبحذو: الثالث. بشريعته

ل قبـ  حبكمـه مل ي رضعـه ومل يـ  ِط من مل ينّطاع كأا مل يكن إال ليإيضاحه أن إرسال الرسول ملّ ] فيما يأمر به وحيكم    [:قوله  )٦(
رسالتكرخي. (ب القتلَستوِجه ومن كان كذلك كان كافراً ي(  

ه ألن مـا أراد اهللا وقوعـ  ، ف عـن طاعـة أحـد   تخلّـ م عليـه أن ال ي    وإال فيلز ، أشار بذلك إىل أنه ليس املراد باإلذن اإلرادة        ]بأمره [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي (. وال عكسم من اإلرادة األمرلز ألنه ال ي¼بأمره½:  بقولهرع ذلك املفسفَفد،  الواقع خالفه أنّ مع، وال بدواقع

هم ره من املنافقني وهم الـذين ظلمـوا أنفـس   م ذكُزلت فيمن تقد اآلية ن أشار به إىل أنّ    ]هم إىل الطاغوت  ِمحاكُبت [:قوله  )٨(
  ]علمية[) شيخ زاده (.م إىل الرسولرار من التحاكُم إىل الطاغوت والِفبالتحاكُ

جعلـه   فال وجه ِلفاً آِن يف ما مر﴾جاءوكمث ﴿:  إمنا قيد به ألن جميئهم مطلقاً متحقق كما يدل عليه قوله          ]تائبني [:قوله  )٩(
  ]علمية[.  الدالة على النفي﴾لو﴿مدخول 

بـل قـال   ، ¼واسـتغفَرت هلـم  ½ حيث مل يقلْ    ﴾هلم الرسولُ  واستغفَر﴿: يبة يف قوله  أي إىل الغ  ] فيه التفات عن اخلطاب    [:قوله  )١٠(
Å     ٣١٦  

      `  

١٢.¼ءوك ٓجا½أي يف 
?

ٰ ٓ 
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ُلوجدوا اهللاَ  ﴿)١( لشأنه تفخيما َ َ ًتوابا)٢(َ ًرح  ﴿)٣(﴾ عليهمَ  ْ ِ َ وربك َفَال﴿. ﴾ بهم )۶۴(   َ َال يؤمنون ح   يحكموك ﴾ ال زائدة ﴿َ ْ ُْ  َ ُ ُ َ َ ُ ِ ْ َف  )٤(َ ْ ِ

                                                
﴿كرخي. (﴾هلم الرسولُ واستغفَر(  

 مكـان  ¼حكَـم اَألمـري بكـذا   ½فهـو علـى طريقـة    ،  أي حيث عدل عن خطابه إىل ما هو من عظيم صفاته    ]تفخيماً لشأنه  [:قوله  )١(
  )ملج. (هنبم ذَستغفر ِلمن عظُ شأن الرسول أن يووجه التفخيم أنّ. ¼حكَمت بكذا½

 أو حال من الضمري فيه ﴾واباًت﴿ من لٌد ب﴾حيماًر﴿ و¼عِلم½ مفعوالً ثانياً لـ ﴾واباًت﴿أي لعِلموه فيكون ] ﴾لوجدوا اهللا﴿ [:قوله  )٢(
رابه ن تا ِمثَى بنفسه على قربه وحٰمعرايب بعد دفنه صلى اهللا عليه وسلم فر  جاء أَ : قيل] فائدة عظيمة . [وجيوز أن يكون صفةً له    

،  اآليـة ﴾ولو أم إذ ظلموا أنفسهم﴿ نزل عليكعنا وكان فيما أُ ِم فس م قلت ى اهللا عليه وسلّ   يا رسول اهللا صلّ   : على رأسه وقال  
 ﴾إذ ظلموا﴿ العامل يف اعلم أنّ. فر لكفنودي من قربه قد غُ، ين رب من ذنيب فَاستغِفريل ِموقد ظلمت نفسي وجئتك أَستغِفر اَهللا

واملعىن ولو وقع جميئُ﴾وكء ٓجا﴿وهو ¼ أنّ½ر خب إخل...  الرسول استغفارهم واستغفاِرهم يف وقت ظلمهم مع) .جكداِرمل، م(  
وأمـا كونـه   ، ىاباً بالشرط كمـا ال خيفٰـ  جدانه توفال معىن لتعليق ِو، قاً دائماً مطلَاب إمنا قيد به ألن اهللا تعاىل تو    ]عليهم [:قوله  )٣(

ق بذلك الشرطاباً عليهم فمتعلِّتعاىل تو ،وهكذا يم½: م احلال يف قولهفه ًعلمية. [¼رحيما[  
وهـي  ،  أي ينتفي عنهم اإلميـانُ إىل هـذه الغايـة   ﴾ال يؤمنون﴿: قةٌ بقوله غايةٌ متعلّ ﴾حىت﴿] ﴾إخل... موكحكّىت ي ح﴿ [:قوله  )٤(

حتكيم ك وعدوِ م    وتـسليم م احلرجـ ﴿ ظـرف منـصوب بــ        ﴾بينـهم ﴿و. هم ألمـرك  جداشجمث ال جيـدوا  ﴿: وقولـه ، ﴾ر﴾ 
، ق مبحـذوف والثاين اجلار قبلَه فيتعلَّـ ، ¼حرجاً½ل نني فيكون األوي الثحتمل أن يكون املتعدوي، ﴾موكحكّي﴿معطوف على  

  أَ،  وجهان﴾يف أنفسهم ﴿ي لواحد فيجوز يف     وأن يكون املتعدحق بـ أنه متعلِّ: مهاد﴿جدواي﴾الت تعلُّقأن :والثـاين .  الفَض 
جاً﴿ق مبحذوف على أنه حالٌ من    تعلّيرمت علي﴾حـ   ألن صفة النكرة ملَّا قُدممـا قَـ  ﴿: وقولـه . بت حـاالً ِصهـا انتضفيـه  ﴾يت 

أنه متعلـق مبحـذوف فهـو يف حمـل       : والثاين، ¼حرجت من كَذَا  ½:  ألنك تقول  ﴾حرجاً﴿ق بنفس   أنه متعلِّ : أحدمها، وجهان
وا إىل اهللا عـ وإذا د﴿: وهـذه اآليـة مبعـىن قولـه تعـاىل     ، ويف هذه اآلية شروط ثالثة لكمال اإلميان  . ¼حرجاً½نصب ألنه صفة لـ     

 رِيم بينهم إذا فَ   حكُورسوله ليق  عِر منهم مض  ون وإن ي كن هلم احلقيأت يف هـذه  م أنّواعلَـ . ]٤٩:٤٨: النور[ ﴾نيـِنـذِعوا إليه م 
سـواٌء  ،  اإلسـالم م فهو خارج عـن ى اهللا عليه وسلّ وصلّزوجلّسول ع من أَوامِر اهللا وأَواِمِر الر من رد شيئًا على أن  اآليات دالئلَ 

، هم وقـتلِ حلُكْم بارتداد ماِنِعي الزكاة الصحابةُ إليه ِمن اب صحة ما ذهبِتوذلك يوِج، ردـمهة التن ِج أو ِمهة الشك رده من جِ  
براِري ذَ وسهمي .فات ى اهللا عليه وسلّ سول صلّ باع الريف الفـرائض العينيـة   عٍنيم فرض  ، وض علـى سـبيل    يف الفـر  كفايـةٍ وفـرض

   اإلسالم عمةَيل ِنِزوهكذا وخمالفته ت، نة يف السنوسن، وواجب يف الواجبات، الكفاية
  كه هركز مبرتل خنواهد رسيد  خالف بيمرب كسى ره كزيد

  :قال احلافظ.  الدليل ضاللةوخمالفةُ،  يف طريق احلقم هو الدليلُى اهللا عليه وسلّفالنيب صلّ
  )مسني، صاوي، روح البيان(.      كه من  خبويش منودم صد اهتمام ونشد  اه قدمبكوى عشق منه يب دليل ر
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َشجر َ ثم  ال يجدوا   ا فس م  جا﴾ اختلط ﴿َ ًب ن م  َ َ ْ ِْ ِ َُ ْ ْ َُ َِ َ ُُ َ َمما قضيتا ﴿ّ  أو شـك ﴾ ضيقاْ َْ َ ْو  ُـسلموا﴾ بـه ﴿   ُ  َ  )١(﴾ ينقـادوا حلكمـكَ
ً سل ﴿ ْ ِ ْ ن غري معارضة)۶۵(َ ِو لو انا ك  نا عَلي م ان﴿. م﴾  َ َْ ِْ َْ َْ َ ََ ْاقتلـوا ا فـسكم او ا جـوا مـن ديـارِكم ﴿)٢( رةّمفِس﴾ َ  ْ ُْ َُ َِ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َِ ُْ  ُ ﴾ كمـا ْ

رائيل ﴿ عكتبنا   بين ُما فعلوهسإ ْ ُ َ َ ٌاال قليل ﴿)٣(ملكتوب عليهمي اأ﴾   ْ ِ َ عِ  ر ف﴾ با عوالنصب   االستثناء ، )٥(ع   البدل)٤(ل
ْمن م﴿ ُ ْ ٖو لو ان م فعلوا ما يوعظون ب    ِ َُ َْ ْ ْ ُْ ََ ُ َ َ ْ ُ  َ ول   اهللا عليه و سلم ﴿َ ر ن طاعة ا ص﴾  س ل ًل ان خ ْ ا ل م و اشد تث  تام ْ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ُ  ً ََ ﴾ حتقيقا )۶۶(َ

ِو ا﴿. )٦(إلميام واأ﴾ ًذا  و  ثبتي  ۤالت ن م من لـدنا ﴿)٧(ل  ُ  ْ ْ َُ ٰ ْ ٰ ن عنـدنا ﴿  ًاجـرا عظـ مـ﴾  ْ ِ َ ً ْ و اجلنـة)۶۷(َ ًو ل ـدين م  اطـا  ﴿.هـ﴾  َ ِ  ْ َُ ٰ َْ َ
ًمستق  ْ ِ َ ْ ي   اهللا عليه و سلم .﴾)۶۸(  ض الصحابة  ص قال  للنب ن :بع راك يف اجلنة وأنت يف الدرجات ا  و حن كيف  لع سفل أن

ِ من يطع اهللاََو﴿: منك ؟ ف ل ِ  ْ َ و الر سول  َ َْ رُ َفاولئك ﴿)٨( بهام﴾ فيما أ ِٰ ٓ ُ َ مَع الذ ا عم اُهللا عَلي م من النب ٖ  و الصد ق ْ َ َ َِ ّْ ِ  َ ِ َ َْ َ َ ْ ِْ َ ْيَن   ﴾
ق ﴿)٩( ملبالغتهم،أفاضل أصحاب األنبياء ِو الش داءي يف الصدق والتصد ٓ َ َ َصلح ْ َو ال يف سبيل اهللا ﴿)١٠(لقت﴾ ا َ  ِ ِ ن   م﴾ غري 

                                                
بـاء  وهـو تـرك اإل  ، تـرب يف اإلميـان  ر التسليم باالنقياد إشارة إىل أنه ليس أمـراً وراء التـصديق املع            فس ]كِمكحوا لِ نقادي [:قوله  )١(

  ]علمية) [الشهاب. (حود على ما هو احلقواجلُ
 ويـصح ،  فاألمر بالقتـل أو اخلـروج تفـسري للكتابـة    ،¼نارمأَ½ يف معىن ﴾تبناكَ﴿ألن  ،  التفسريية ¼أي½أي مبرتلة   ] رةفسم [:قوله  )٢(

  )ملج. (¼منالزأَ½ مبعىن ﴾تبناكَ﴿وعلى هذا فـ ، كوا مصدرية أي قتل أنفسهم
قتل واخلروج لداللة الفعل عليـه أو هـو عائـد علـى       إشارة إىل أن الضمري راجع للمكتوب الشامل لل        ] عليهم املكتوب [:قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب. ( الضمري ألنه عائد ألحد األمرينم توحيد لِز﴾أو﴿وللعطف بـ ، القتل واخلروج
  ]علمية. [ عادتهقفْو على سبعيتنيالالقراءتني أشار به إىل ] إخل... بالرفع [:قوله  )٤(
أي ¼  علـى االسـتثناء  والنـصبِ ½: وقولـه ، ب غـري موجـ  و املختار ألنه استثناء من كالم تامأي من الواو وه  ] لدعلى الب  [:قوله  )٥(

  )ملج. (على املرجوح من النصب بعد النفي
: وإليـه أشـار بقولـه   ، ومفعولـه حمـذوف  ،  التثبيـت مبعـىن اعتقـاد كـون الـشيء ثابتـاً       أشار بـه إىل أنّ ]ا إلميام حتقيقً [:قوله  )٦(

  ]علمية. [¼إلميام½

ٰ ال½: وقوله، هابعد¼ لو½بل هو إشارة إىل تقدير ¼ إذا½هذا ليس تفسريا لـ] واتبأي لو ثَ [:قوله  )٧( ْت ن مَ ُ ٰ ْ َ ¼هاجواب) .ملج(  
ة فـاملراد بالطاعـ  ، راهـةٍ  أو كَ حتـرميٍ ويف كالمه اكتفاء أي وفيما نهيا عنه ـي . ٍبد أو ن إجياٍبأي أمر] ا به فيما أَمر  [:قوله  )٨(

االنقيادوامر والنواهي جلميع اَأل التام) .ملج(  
  ]علمية. [هم يف الصدق والتصديق ملبالغِت¼يقنيصد½وا م وس]إخل... ملبالغتهم [:قوله  )٩(

  ]علمية. [ شاهد مجع شهيد ال مجع﴾ء ٓالشهدا﴿:  أشار به إىل أن قوله تعاىل]إخل... تلٰىالقَ [:قوله  )١٠(

ك١٢.أي قوله تعاىل اآليت ?
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ر َو حسن  ﴿)١(كذ ُ َ ٰٓاولَ َئكُ ًرفيقا )٢( ِ ْ ِ ور معهـم وأ﴾ رفقاء يف اجلنة ب)۶۹(َ رؤيتهم وزيارم وا ع فيها  حلـضن  ب ن إيستمت
ر ّكان  َذلك ﴿.هم يف الدرجات العالية بالنسبة إىل غريهممق ِ ر مبتدأ خربه ﴿أ﴾ ٰ ن ذ ع  وم  كي  م ُالفضل مك ْ َ َمن اهللاِ)٣(ْ ِ ﴾

وه بطـاعتهمأ ال ،ه علـيهمل بــّتفـض علــ  ﴿)٤(لــم نــا ًو ك   بــاهللاِ  ْ ِ َ ِ ٰ َ رة)۷۰(َ واب اآل خــ﴾  وا مبـا أخــربكم بــه ﴿وأ ،بثـ َي   َالفثقــ
ْياي ا الذ  منوا خذوا حذركم ﴿. خبري﴾ُ مثل)٥(َكُئِّبَنُي َ  ُ َ َْ ِ ْْ ُ ُ ْ ُ يَن ِ ن عـدوكم )٦( َ   وا لـه ﴿ـحتـي اأمـ﴾  ْفـا ِ واتيقظـرزوا منـه و ُ ْ َ ﴾
ٍثباتإىل قتاله ﴿وا ضا َ رُ  ﴾ّ رية بعد أمتف ُقني  ًاو ا ِ وا جميعاخرى ﴿س ْ ِ ََ ْ ُ ْ َ ان منكم لمن ل بطَو ﴿. )٧(﴾ جمتمعني)۷۱(ِ ُ  ْ َْ َ ُ ْ ِ ﴾ َئن  ِ

ن القتــال رن  عــليتــأ ن أ)٨(خ ُ كعبــد اهللا  ق وأصــحابهبــ ر،فيب املنــا ــث الظــا ن حي ه وجعلــه مــنهم  الم يف الفعــل لــوا، )٩(مــ
َفان اصاب ﴿)١٠(للقسم َ َ ْ ِ َتكم مص بٌةَ ْ ِ  ْ ُ زمية ﴿ْ ًقال قد ا عم اهللاُ ع َ  اذْ لم  كن مع م ش يداه﴾ كقتل و َْ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ِ  َ ْ ْ َ را)۷۲(ََ  .صابُ فأض ﴾ حا

                                                
  ]علمية) [صاوي. (م صاحلون أتى به دفعاً للتكرار ألن مجيع من تقد]كرغري من ذُ [:قوله  )١(

َاولئكوحسن  ﴿ [:قوله  )٢( ِٰ ٓ  ¼رفيق½و.  أو جمموع األربعة﴾رفيقا﴿أي كل واحد من األصناف األربعة فال إشكال يف إفراد     ] ﴾ ُ
    والثاين هـو الـذي أشـار إليـ    ، ه وهو منصوب على التمييز    فعيل يستوي فيه الواحد وغري واملخـصوص  . ر عليـه الرمحـة  ه املفـس

  )ملج. (¼معِن ½كمهلا ح¼ نسح½ون ألن وحدمباملدح حمذوف تقديره املذكورون أو املَ
  )ملج. (ق مبحذوف وقع حاالً منه أي ذلك الذي ذكر الفضل كائناً من اهللا متعلِّ﴾ن اهللاِم﴿أي و] ﴾الفضل﴿ :خربه [:قوله  )٣(
ها فيكون بالعمل إال أن يقال ما ثبت ة ومنازِلظوظ اجلنكر من مجلة ح  من ذُ  فيه أن كوم مع   ] طاعتهملوه بِ ال أم نا   [:قوله  )٤(

      من كون اقتسام منازل اجلنة بالعمل أمر وهو يف احلقيقة بِ     ظاهري ـ حض الفضل فيكـون كـلّ  مهـا   منازِلهـا واقتـسامِ  ن دخوِل م
  )ملج. (حض الفضل يف نفس األمرمِب

  )أبو السعود. ( وهو اهللا تعاىلٍم عاِل خبٍريك بأحوال الدارين مثلُرخِبأي ال ي] ﴾وال ينبئك﴿ [:لهقو  )٥(
  ]علمية) [اإلكليل. (نايف التوكلَّالح وأنه ال يففيه األمر باتخاذ الس، الحكم من الستدِع] ﴾كمرذْوا ِحذُخ﴿ [:قوله  )٦(
 ﴾انفـروا ﴿ منصوبان على احلـال مـن الـضمري يف      ﴾مجيعاً﴿ و ﴾ثبات﴿ أشار به إىل أنّ   ] ¼جمتمعني½ وقوله¼ قنيمتفر½ [:قوله  )٧(

  )كرخي. (نمكَما أَوا كيفَريف اللفظني أي باِد
  )ملج. (¼أَبطَأَ½ هنا الزم فهو مبعىن ¼بطَّأَ½فيه إشارة إىل أن ]  عن القتالنَّرختأَيلَ [:قوله  )٨(
 مـن  هاهللا بـن أُيب املنـافق وأصـحاب    عبـد عـل   وهـو أنـه كيـف ج    مقـدر ؤالارة إىل جـواب سـ  فيه إش ]من حيث الظاهر  [:قوله  )٩(

.  هلـم  أي وإال فهـو يف نفـس األمـر عـدو    ¼وجعله منهم من حيث الظـاهر   ½فأجاب املفسر بقوله     ﴿إن منكم﴾ :املؤمنني بقوله 
)علمية [)زيادة ِبملج[  

، ¼ لَيبطِّــئَنلـذي واهللاِ لَ½م حمــذوف أي س جـواب قَـ  ﴾لَيبطِّــئَن﴿ الـالم يف   أنّأشـار بــه إىل ] مسوالـالم يف الفعــل للقَـ   [:قولـه   )١٠(
علـت   هلـا إن ج وصـفةٌ ، علـت موصـولةً   إن ج ¼ لَيبطِّـئَن ½ يف   نستِك املُ والعائد الضمري ، ¼من ½ه صلةُ م وجوابِ سواجلملتان من القَ  

Å
     ٣١٩  

      `  

احلال أو  التمييز  ك١٢.نصب على  ?

١٢.وثق يثق ?

ك١٢.مع النيب عليه السالم ?

١٢.¼ليبطئن½أي يف  ?

ع ع
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َاصابكم فضل من اهللاِ﴾ الم قسم ﴿لَخلِْٕنَو ﴿  ٌ َْ َ ْ ُ َ ح وغنيمة ﴿)١(﴾َ َليقولن كفت  َْ ُ ْ ان ﴿ ﴾ نادماَ َ  وامسها حمذوف أي ،ةَفّ﴾ خمَفَ
ُ لم يكنأنه ﴿ك َ ْ ٌب ـنكم و ب نـ  مـودة ﴾ بالياء والتاء ﴿  ٗ َ َ َ َْ َْ ََ ْ رفـة وصـداقةُ ع إىل )٢( وهـذا،مع﴾   ،﴾ََّ َعـ ُ اهللاَمَعـَْن أْدَقـقولـه ﴿جـ را

و ﴿ وله و ول و رض به بني ا ها مق لق ًل ت   كنت مع م فافوز فوزا عظ  ﴿)٣(﴾ للتنبيهَياعتـ ْ ْ ِْ ً َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ُ ِْ ُْ َ رااّ﴾ آخذ حظ )۷۳(َ ن الغنيمةف  وا  .م 
ِفليقاتل    س يل اهللاِ﴿: قال تعاىل  ْْ ِ َ ْ ِ ِ ََ ُ َالذ   ون ﴿)٤(﴾ إلعالء دينهْ ْ ُ ْ َ ْيَن ِ ون ﴿  َالحيوة الدنيايبيع﴾  ْ  َ ٰ َ ِباال ة  )٥ (ْ َِ ٰ ْ ْو من  قاتل    ِ ِ ْ َِ َ  ْ َ

ْس يل اهللاِ فيقتل َِ ْ ُ َ ْ ِ ْاو  غلبستشهد ﴿ُي ﴾َ ِْ ْ َ ر بعدوَ  ﴾ّ َفسوف ه ﴿يظف ْ َ ًنؤتي  اجرا عظ َ ْْ ِ ِ َُ ً ْ َ ِ زيالث وابا )۷۴( ْ َو ما َ كم ال  قاتلون﴿ .  ج   َْ ُ َِ ُ َ ْ ُ َ ﴾
خ و بياستفهام  ن القتال ﴿أ ،ت ع لكم  مي ال ما ِ    س يل اهللاِن ْ ِ َ ْ صَو  ِ ِالمستضعف ْ  من الرجال و النساء و الولدان ﴿)٦(ختلي﴾ يف  َ ْ ْ ِْ َ َِ ٓ َ  ِ َ  َِ َ ُِ َ ْْ َ ﴾

                                                
  للموصـول أو صـفةً  متنـع وقوعهـا صـلةً   دةٌ بالقسم فال يها خربيةٌ مؤكَّ جوابِ عمية م سلم أن اجلملة القَ   وبذلك ع ،  موصوفة نكرةً

 الم ابتـداء  ﴾لَمـن ﴿والـالم يف  . م باهللا كما ذكره الـشيخ سـعد الـدين        قِسأعين أُ ، مسد القَ  إمنا هي جمر   واإلنشائيةُ، للموصوف
ِإنَّ½ على اسم دخلت ¼كرخي. (ر فاصالًلوقوع اخلب(  

نسبة إصابة الفضل إىل جانـب اهللا تعـاىل دون إصـابة املـصيبة مـن العـادات الـشريفة         ] ﴾كم فضل من اهللا   صابلئن أَ و﴿ [:قوله  )١(
، وفقدهم أَقِص مضمونها ملَما أنّوىل لِ وتقدمي الشرطية األُ  ] الشعراء[ني﴾  شِفضت فهو ي  وإذا مرِ ﴿: الترتيلية كما يف قوله تعاىل    

  )خيكر. (هم فيها أظهرفاِق ِنثروأَ
وىل يف يعـين أنـه مـن تعلقـات اجلملـة األُ          ¼ إخل... راجـع إىل قولـه    ½:  وقولـه  ﴾إخل... كَأَنْ لَّم يكُن  ﴿: أي قوله ] وهذا [:قوله  )٢(

، رض ـا بـني القـول ومقولـه    رت هذه اجلملة واعتـ خمث أُ، ¼إخل... قد أَنعم اهللا علَي كَأَنْ لَّم يكُن½: وأصل النظم قال ، املعىن
  )ملج. (﴾مودة﴿ على ن الوقفحس يفال

  )ملج. (دخوهلا على احلرفأي ال للنداء ِل] للتنبيه [:قوله  )٣(
 ذف يف الكـالم حـ  نّوأ، القـة املـشاة   مبعىن الدين لِع¼السبيل½و،  مبعىن الم التعليل¼يف½ أشار به إىل أن     ]إلعالء دينه  [:قوله  )٤(

  ]علمية. [ليا كلمة اهللا الع اإلسالم وإعزازهاد إعالُءِجلد من اقِص إىل أن املَ إشارةًمضاٍف
أن يكـون مبعـىن   : أحـدمها ،  حيتمـل وجهـني  ﴾ونشريـ ﴿ و.﴾فليقَاِتـل ﴿: قولـه  لفاعـلٌ ] ﴾الـذين يـشرون احلَٰيـوة الـدنيا       ﴿[ :قوله  )٥(

½يشتفإن قيل ، ¼ونر : قد تـ   قرر أن الباء إمنـا تـا   ، ل علـى املتـروك  دخنـا أه أن املـراد  : واجلـواب ،  املـأخوذ  دخلـت علـى  والظـاهر
 وجـلّ ه عزصوا اإلميـانَ بـاهللا ورسـولِ   ويخلِـ ، روا مـا ـم مـن النفـاق      غيمروا أن ي   أُ ،بطِّئُون عن اجلهاد   املنافقون املُ  ﴾الذين يشرونَ ﴿بـ

: الثـاين و. ذون للـدنيا فقني تاركون لآلخـرة آخِـ  دخلْ إال على املتروك ألن املنافلم ت، دوا يف سبيل اهللا  ويجاِه، مى اهللا عليه وسلّ   وصلّ
، ون عن اجلهاد املُـؤِثرون اآلجلـةَ علـى العاجلـة    فُتخلِّ املؤمنون املُ﴾الذين يشرونَ﴿ويكون املراد بـ   ، ¼يبيعون½ مبعىن   ﴾يشرون﴿ أنّ

  )مسني]. (٢٠:يوسف[﴾ ٍسخ بٍنمثَه ِبورشو﴿ : باعتبارين قوله تعاىلراء والبيعتشالً لالونظري هذه اآلية يف كون الشراء حمتِم
وإن كانت ،  ال على اجلاللة﴾سبيل اهللا﴿ معطوف على  ﴾واملستضعفني﴿: أشار به إىل أن قوله    ] إخل... ويف ختليص  [:قوله  )٦(

Å     ٣٢٠  

      `  

?  ١٢.يف القراءة الرائجة ببالدنا

  

ك١٢.من الثقيلة

  

?

ك١٢.وهو ضمري الشان ?

١٢.بالنصب على جواب التمين ?

١٢.مبتدأ وخربه ال تقتلون ?
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ن ح َالذ رة وّهم الكَفَسَبي ن ا هلجار  ي اهللا عنهمـا ، وهمذ ٰا ع ن عباس ر ضـقال ا َالـذ  قولـونمـي مـنهم ﴿أنـا وأكنـت : ب ْ ُْ ُ َ ْيَن ِ   ﴾
ِربنا ا جنا من  ذه ال ية﴿ )٢( يا )١(داعني َ ْْ َ ِْ ِ  ٰ َ َْ ِ ِ ْ َ ۤ ِا ظالم ﴿َ﴾ مكةَ ِ َ ا ل ا َّ ُ ْ ر )٣(﴾َ َو اجعل لنا من لدنك ﴿)٤(لكفبا ُْ   ْ ِ َ ْ َ ْ ن عندك َ م﴾ 
ِ  ولي﴿ وىلاَ  ﴾ّ َورُ أيت ً و اجعل لنا مـن لـدنك  ـص ْ انا ﴿م ِْ َ َ ُْ   ْ ِ َ َ ْ  اسـتجاب اهللا،﴾ مينعنـا مـنهم)۷۵( 

فقـد
ر لبعـضهم ، دعـاءهمُ  فيـس 

روج َ   اهللا عليــه و ســلم عّ بعــضهم إىل أن فتحــت مكــة ووىليبقــو، )٥(خلــا ــصــ ــ َابَّت وم،يدَســُ أَنْب َ فأنــصف  ن مظلــ مــهم 
ْ الذ  منوا  ﴿.ظاملهم ُ ََ ْيَن ِ قاتلون    س يل اهللاِ  ُ ِ َْ ِ َ ْ ِ ْ ُ قاتلون َِ َ و الذ ك وا  ُ ْ ُ َِ ْ ُ َ ََ ْين ِ ِ    س يل الطاغوت َ  ْ ُ  ِ ْ ِ َ ْ َ فقـاتلوا اوليـاء ﴾ الشيطان ﴿ِ ٓ َ ِ ُ َْ َ  ِ َ
ِالشيطن ٰ ْ وهم،﴾ أنصار دينه  وتكم باهللا ﴿)٦(تغلب  ِان كيد الشيطنلق  ٰ َْ ْ َ ً ان ضِعيفا﴾ باملؤمنني ﴿ِ  ْ َ َ  ال يقـاوم  هيا﴾ وا)۷۶( )٧( َ

ن ر يكيد اهللا بالكا ْيَن الم تر ا   الذ﴿.ف َ َِ  ِ َ َ ْ ْقيل ل م كفوا ايديكم)٨ (َ ْ ُْ َُ ُ َِ ْ َ   َ ن قتال الكفار ملِ  ﴾ّ وه مبكة ألع َا  وهم ،ذى الكفار هلم طلب
                                                

  )كرخي. (واشي ألن خالص املستضعفني من أيدي املشركني سبيل اهللا ال سبيلهمأقرب على ما يف تفسري الكَ
]علمية. [وهلذا استجاب اهللا تعاىل قولَهم، ع ال بطريق األمر أشار به إىل أن هذا القول منهم بطريق الدعاء والتضر]داعني [:هقول  )١(

  

  ]علمية. [ نصب على أنه منادى حِذف حرف النداء ختفيفاً﴾ربنآ﴿ إشارة إىل أن ]يا [:قوله  )٢(
 أي الـيت  ¼اليت½ موصولة مبعىن ﴾الظامل﴿يف ¼ أل½و،  مرفوع به على الفاعلية   ﴾اأهله﴿و، صفة للقرية ] ﴾الظامل أهلها ﴿ [:قوله  )٣(

 ﴾الظـامل ﴿ذَكَّـر  : فـإن قلـت  . ¼همررت برجٍل حسٍن غالم½ها معىن حنو  وهو ِلما بعدفالظامل جاٍر على القرية لفظاً، ظَلَم أهلُها 
وذُكِّـر إلسـناده إىل األهـل    ، أُعطي إعراب القرية ألنه صـفتها هو وصف للقرية إال أنه أسند إىل أهلها ف   : قلت. وموصوفُه مؤنثٌ 

 ¼األهـل ½ لَجـاز ال لتأنيـث املوصـوف بـل ألن       ¼الظاملـة أهلـها   ½: ولو أُنث فقيل  ، ¼ن هذه القرية اليت ظَلَم أهلُها     ِم½: كما تقول 
 علـى لغـة مـن    ¼هااليت ظَلموا أهلُ½: عم كما تقولن: ؟ قلت¼ها أهلُنيِمن هذه القرية الظاملِ ½هل جيوز   : فإن قلت . يذَكَّر ويؤنث 

  )منيس. ( ومنه ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾¼أَكَلُوِني البراِغيثُ½: يقول
  )ملج. (ى ظلماًيشري به إىل أن الكفر أيضاً يسم] بالكفر [:قوله  )٤(
 وهـو سـيدنا    ناصـرٍ  وخـري  وٍيلدنـه خـري  ءهم وجعل هلم مـن لَّ فاستجاب اهللا تعاىل دعا] إخل... هم اخلروجبعِض لِ رسفي [:قوله  )٥(

 مى اهللا عليه وسلّد صلّ وموالنا حمم ،فتلّوى أمرواستنقذهم من أيدي املشركني يوم فتح مكـة ، همهم ونصر ، واسـتعلـيهم  لَعم 
ابتعأُ بن سنةيد وكان ابن مثان عشرة س ،خازن. (خذ للضعيف من القويويأ، نصر املظلومني على الظاملنيفكان ي(  

ن﴾ مـن الزمـه هـذا     ء الـشيطٰـ   ٓبه إىل أن ﴿فقـاتلوا أوليـا      أشار  ¼ لقوتكم باهللا ½: وقوله، جمزوم يف جواب األمر   ] تغلبوهم[: قوله  )٦(
  )كرخي. (احملذوف مترتب عليه

﴿إن كيـد  : عليـه وال ختـافوه وتـال    إذا رأيتم الشيـطان فامحلوا :عن ابن عباس قال   ] ﴾إن كيد الشيطـٰن كان ضعيفا    ﴿[: قوله  )٧(
  ]علمية) [اإلكليل. (الشيطـٰن كان ضعيفا﴾

 أم كانوا قبـل ذلـك راغـبني فيـه     ى اهللا عليه وسلم من إحجامهم عن القتال معتعجيب لرسول اهللا صلّ  ] ﴾أمل تر إىل الذين   ﴿ [:قوله  )٨(
Å     ٣٢١  

      `  

 وقد 
ـــنـــن

مجل    . أي من املستضعفني ?

من أعدائنا مجل    . أي  ?

. أي املستضعفني ?

٢٢ ٣٣٢

٢٢ ك١٢.على أهل مكة ?

ع
ع

١٢

١٢

١٢
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ن الصحابة ﴿ َو اقيموا الصلوة و توا الزكوة فَلما كتبممجاعة  َ َِ َُ  ََ َ  ٰ  ُ ٰ ُ ْ رضِ ُعَلي م ﴿)١(ف﴾  ِ ْ َ القتال اذا  يق من م يخشونَ ْ ُْ َ ْ ََ ُْ ْ  ٌ ِ َ ِِ َ ون ْ ف﴾ خيا
َالناس﴿ ِ كخشية بالقتل ﴿)٢(ي عذابهمأ ،﴾ الكفار  َ ْ َ ًاو اشد خشية )٤(اهللاِ ﴿)٣(﴾ هم عذابَ َ ْ َ  َ َ ن خشيتهمَْ  ونـصب ، له)٥(م﴾ 
واب ،ع   احلال¼َّشدأ½ ْو قالوا ﴿)٦( اخلشيةي أ ، وما بعدها¼إذا½ دل عليه ¼اّمل½ج و ُ َ وتَ ا ن  زعا  َربنا ﴿ )٧(مل﴾   َ

ۤلم ك بت عَل نا القتال لو ال  َ ََ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْا تنا ا   اجل  يب قل﴿ )٨(﴾ هال ِ ُْ ٍ َِ ٍ ََ َ َ ِ ۤ َ ْ َمتاع الدنيا﴾ هلم ﴿  ْ  َُ ع بهَ االستمتاع  أو  ، فيها)٩(يتمت﴾ ما 
ٌقليل ﴿)١٠(بها ْ ِ َ﴾.........................................................................................  

                                                
  )أبو السعود. (فإن ذلك مشعر بكوم بصدد بسطها إىل العدو،  األيديحبيث كانوا يباشرونه كما ينبئ عنه األمر بكف، حرصاً عليه

  ]علمية. [¼على½ بقرينة ¼فُِرض½ هاهنا مبعىن ﴾كُِتب﴿ أشار به إىل أن ]رضفُ [:قوله  )١(
ار ر ذلـك مـن ذوات الكفّـ   ر املضاف ألن اخلوف إمنا يكون من أمر متوقع يف االسـتقبال فـال يتـصو          إمنا قد  ]همعذاب [:قوله  )٢(

علمية. [رفتدب[  
مـا بينـا آنفـاً يف بيـان      فِل¼العـذاب ½وأمـا تقـدير   ،  إشارة إىل أنـه مـن إضـافة املـصدر إىل املفعـول          ]إخل... م عذاب ِه [:قوله  )٣(

﴿علمية. [﴾ون الناسخيش[  
 ﴾كخـشية اهللا ﴿ معطـوف علـى   ﴾ خـشية أو أشـد  ﴿: وقولـه ،  كخـشية اهللا   مفعول مطلـق أي خـشيةً     ] ﴾كخشية اهللا ﴿ [:قوله  )٤(

أي من ¼ على احلال½فقوله ، م عليها يعرب حاالًن أن نعت النكرة إذا تقد  كما قال املفسر على القاعدة مِ     ،  حال منه  ﴾أشد﴿و
  )ملج. (خشية الذي بعده

 اسـم  فـال يـرد خلـو   ، رل عليـه مقـد   وبيـان أن املفـض  ﴾كخـشية اهللا ﴿ إشارة إىل أنه عطف على       ]إخل... من خشيتهم  [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ األمور الثالثةالتفضيل من

فاجأة بفـتح اجلـيم إمنـا    ن املُألوذلك ، ¼هم له القتال عليهم خشيت   بت كَ أَاجفَ½وىل أن يقول    واَأل]  اخلشية مفَاجأَتهأي   [:قوله  )٦(
  )مل، صاويج. (ىه ال ذوام كما ال خيٰف القتال وفرضبتهو كَ

وهـذا  ، املوت مبقتضى اِجلِبلَّة ال اعتراضاً على حكمه تعاىل ألم من ِخيار الـصحابة   أي خوفاً من    ] عاً من املوت  زج [:قوله  )٧(
أو هو سؤال عن وجه اِحلكْمة يف فـرض القتـال علـيهم    .  اهللا بالقتالما يف طبع البشر من املخافَة ال لكراهتهم أمركان منهم لِ  

م مل يال اعتراض حلكمه بدليل أوبِجبل أُوا على هذا السؤال خإخل﴾... ﴿قل متاع الدنيا: وا بقولهيب) .ملصاوي، ج(  
  ]علمية. [فال يرد أنه ال انتفاء هاهنا،  للتحضيض ال النتفاء شيء لوجود غريه﴾لو ال﴿ أشار به إىل أن ]هالَّ [:قوله  )٨(
وقـد يقولـون مـصدر    ، وعلى االنتفـاع ـا   ويطلق على العني    ، قام املصدر قيم م أي فاملتاع اسم أُ   ] إخل... ع به تمتما ي  [:قوله  )٩(

أحدمها للفعل واآلخر لآللة الـيت يـستعمل ـا الفعـل كـالطُهور والطَهـور واَألكـل              ، واسم مصدر يف الشيئني املتغايرين لفظاً     
  )كرخي. (واَألكل املصدر واُألكل ما يؤكل، ر بهطهتفالطُهور املصدر والطَهور اسم ملا ي، واُألكل

 القـادري الرضـوي نقـالً عـن     حممد إلياس العطـار قال فضيلة الشيخ الداعية الكبري أبو بالل ] إخل...  االستمتاع ا  أو [:قوله  )١٠(
Å     ٣٢٢  

      `  

نـــ
أهم

 فاج
.

١٢

نـــ

٢٢

ُفاجأم  ْ َ َ مَ ج
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َو اال  ﴿)١(آيــل إىل الفنــاء ِ ٰ ْ ٰخ ْـ  لمــن ات  ي اجلنــة ﴿أ﴾ ُةَ  ِ َ  ٌ َو ال تظَلمــونرك معــصيته ﴿ـبتــ﴾ عقــاب اهللا َ ْ ُ ْ ُ َ ﴾ بالتــاء واليــاء َ
ن أعمالكم ﴿)٢(تنقصون ًف ِيالم  ْ واة ﴾)۷۷( َ رة ا لنقدر  ْا ما تكونوا يدرِككم الموت و لو كنتم     ﴿)٥)(٤( فجاهدوا)٣( قش ْ ُ ُ ُُ ُْ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُ  ْ ْ َُ َ َ َين

ٍبروج ْ ُ ٍمشي دة﴿ون ُصُح﴾ ُ َ َ رتفعة  وت ﴿،م﴾  وف ا وا القتـال  ملـ فـال  خـ ْو ان  ـصب مختـش ُْ ِ ُ ْ ِ ود ﴿أ﴾ َ َحـسنٌة ليهـي ا َ ﴾ خـصب َ
ِ قولوا  ذه من عِند اهللاِ ﴿)٦(وسعة ْ ْ ِ ُٖ ِ ٰ ْ ُْ َ  و ان  صب م سي   ْ ُْ ِ ُ ْ ِ ي   اهللا عليه و سلم ،ءَالَب وبْدَ﴾ جَئٌةَ ص كما حصل هلم عند قدوم ا لنب
ُ ق ﴿)٧(املدينة َولوا  ذه من عِندك  ِْ ْ ِ ٖ ِ ٰ ْ ُْ﴾.........................................................................  

                                                
،  وال خطـر هلـا فال قدر إنّ الدنيا بالنسبة إىل ذاا قليلة، وأما بالنسبة إىل اآلخرة ½:  رمحه اهللا تعاىلأمحد يار خانالشيخ املفيت  

ها   وقعما  وإنبني الْل التمثيل والتقريب وإال فال نسبةَ على سبي ذكر تنـاهي م   أنّ الـدنيا كاملـاء   : ى، واحلاصـل تنـاهٰ وبـني مـا ال ي
وكانـت الـدنيا   ، غلت عـن ذكـر اهللا تعـاىل    شـ  مـا  الدنيا   أنّ! وتذكّروا.  واآلخرة كسائر البحر   ، البحر  من األصبعيف  يعلق  الذي  

وال يكون عمل الغافل إال للدنيا فصالته أيـضاً للـدنيا؛ ألنـه       ،  اآلخرة فيها  ودنياه عظيمة؛ ألنه يريد حرث    ، للعاقل حرث اآلخرة  
ماته لآلخرة؛ ألنه يريـد  فإن أكله وشربه ونومه واستيقاظه بل حياته وم، خيلو عمل العاقل من الثواب وال، ل الناس جيصلي من أَ  

حياتـه يف الـدنيا   فمن تكون ، ا وحياة يف الدنيا وحياة للدنياأن هناك فرق بني حياة الدني     ! امتثالَ أمر اهللا واتباع السنة، فتذكّروا     
  ].علمية) [١٧صـ " صفقة قصر اجلنة"الرسالة ، اجلزء األول، "احملاضرات اإلسالمية. ("¼لآلخرة فهو سعيد

ولـيس مـراده   ،  البـاقي وما كان كذلك قليـل بالنـسبة إىل  ،  أي ألنه آيل إىل الفناء    ﴾قليل﴿: تعليل لقوله ] ناء إىل الفَ  لٌآِي [:قوله  )١(
  )ملج. (¼اآليل إىل الفناء½ـتفسري القلة ب

  ]علمية) [هابالش. (وهو النقص،  فسر الظلم مبعناه اللغوي]صوننقَت [:قوله  )٢(
النقـرة الـيت يف    يف م أن يفسر الفتيل بـاخليط املمتـد  والصواب كما تقد،  كما سبق له   ٍملَ قَ قبهذا س ] اةو الن ِةرش قِ ردقَ [:قوله  )٣(

ففـي النـواة أمـور    ، النقْرة الصغرية اليت يف ظهرها ومنـها تنبـت النخلـة        : والنقري، وأما الذي قاله فهو تفسري للقطمري     ، بطن النواة 
  )ملج. (¼قطمري½ و¼نقري½ و¼فتيل½: ثالثة

  )ملج. (ههذا نتيجة الكالم السابق وليس دخوالً على ما بعد] دوافجاِه [:قوله  )٤(
تب من ا كُصون شيئاً ممنقَإن معناه ال ت:  كما قيل﴾تظلمونال ﴿ق مبحذوف ال بـ     متعلِّ ¼أين½ إشارة إىل أن     ]دوافجاِه [:قوله  )٥(

ر باألعمـال   أن الشارح فـس  خمتصاً باآلجال مع﴾مونظلَال ت﴿وإمنا مل جيعل كذلك ألنه حينئذ يكون        ، آجالكم أينما تكونوا  
علمية. [طابقفال ي[  

واحلسنة والسيئة كما تقعـان علـى   ، ةيِل أشار به إىل أنّ املراد باحلسنة والسيئة هاهنا النعمة والب     ]إخل... سعةٌ ِخصب و  [:قوله  )٦(
، ومها املراد يف اآلية أي إن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إىل اهللا سبحانه وتعـاىل ، الطاعة واملعصية تقعان على النعمة والبلية   

  ]علمية) [البيضاوي مع الشهاب بتصرف. (لية كقحط أضافوها إليكبوإن تصبهم 
فحصل هلم اجلَدب فقالوا هذا شـؤمه  ، أي فدعاهم إىل اإلميان فكفروا    ] م املدينةَ ى اهللا عليه وسلّ   عند قدوم النيب صلّ    [:قوله  )٧(
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ْقل ﴿)١(ي بشؤمكأ يا حممد ن احلسنةُ  ل﴾ هلم ﴿ُ ِمن عِند اهللاِ والسيئة ﴿)٢( م﴾  ْ ْ ن قِ)٣(   ِفمال  ؤالءلـه ﴿َبم﴾  ٓ ََ ُ  ِ َالقوم ال  )٤(َ ِ ْ َ ْ
َي ــادون  ْفق ــون َْ ُ ََ َ ْ ُ واُي ال يأ﴾ َ ون أن  يفهمــقــار ًحــديثا﴿ ب ْ ِ ن  اســت¼مــا ½ و،إلــيهم ﴾ يلــ  )۷۸(َ فــفهام تعجيــب  ط ْرَمــ

ي م،هلهمَج ُ و ن نفيه ﴿أة الفعل َبَقارنف َما اصابكمشد  َ َ َ ۤ ٍمن حسنة ﴿)٥(﴾ أيها اإلنسانَ َ َ َ ْ َفمن اهللاِ﴾ خري ﴿ِ ِ   ﴾ أتتك فضالَ
ٍو ما اصابك من سيئةمنه ﴿ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َۤ َفمن  ْفسك﴿ ّةليَ﴾ بَ ِ ِ ْ وب ﴿﴾ أتتك حيث ارتكبت)٦( َ ن الذ وجبها  ن ما  م َارسلنكَو يست ٰ ْ َ ْ ﴾ يا َ
ْللناس رسوًال ﴿ُدَّحمم ُ َ ِ  ِ﴾)٧(................................................................................  

                                                
  )ملج. (والشؤم ضد اليمن وهو البركة، وشؤم أصحابه

 ﴾مـن عنـد اهللا  ﴿ومعـىن  ، بـل معنـاه الـسببيةُ   ، ﴾من عنـد اهللا  ﴿ كمعىن   ﴾من عندك ﴿ إشارة إىل أنه ليس معىن       ]كِمؤشِب [:قوله  )١(
  ]علمية. [الفاعليةُ

  ]علمية. [ عوض عن املضاف إليه﴾كلٌّ﴿ أشار به إىل أن تنوين ]من احلسنة [:قوله  )٢(
  ]علمية) [اإلكليل. (ريةدفيه رد على القَ ]﴾اهللاوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ﴿ [:قوله  )٣(

ن وبيانـه مـسوق مـن جهتـه تعـاىل       املُبـي ض بـني وهذا كـالم معتـرِ  ، ر خب ﴾ء ٰهؤآل ِل﴿ مبتدأ و  ﴾ما﴿] ﴾ء ٓ هؤال اِلفم﴿ [:قوله  )٤(
والعاملُ ، ¼ءٰهؤآل½حالٌ من ون يفقهون حديثاً﴾  ﴿ال يكاد :وقوله، اومغَبلتعيريهم باجلهل وتقبيح حاهلم والتعجيب من كمال        

 مـن أن يفقهـوا   ٍلعِزأي وحيث كان األمر كذلك فأُي شيٍء حصل هلم حال كوم مب    ، فيها ما يف الظرف من معىن االستقرار      
 عـن  ما بالُهم وماذا يصنعون حـىت يتعجـب منـه أو يـسألَ    : أو هو استئناف مبين على سؤال نشأ من االستفهام كأنه قيل  ، حديثاً

موا شيئاً من ذلـك لَفَهمـوا هـذا الـنص     إذ لو فَِه، اليكادون يفقهون حديثاً من األحاديث أصالً فيقولون ما يقولون       :  فقيل ؟ببهس
ل وأن النعمـةَ منـه تعـاىل بطريـق التفـض     ، وما هو أوضح منه من النصوص الناطقة بـأن الكـل مـن عنـد اهللا تعـاىل     ، وما يف معناه  
  )ملج، أبو السعود. (ق العقوبة على ذنوب العبادليةَ منه بطريوالب، واإلحسان

 واملـراد غـريه مـن    مهللا عليه وسـلّ ى ااخلطاب له صلّ: وقيل، ى منه السيئة أي فاخلطاب عام لكل من تتأت     ] أيها اإلنسان  [:قوله  )٥(
ك مـن سـيئة فمـن    ﴿ومـا أصـاب  : ﴿قل كل من عند اهللا﴾ وبني قولـه : كيف وجه اجلمع بني قوله تعاىل  : فإن قلت . حاد األمة آ

﴿قل كل مـن  : ا إضافة األشياء كلها إىل اهللا تعاىل يف قوله تعاىلأم: قلت، نفسك﴾ فأضاف السيئة إىل فعل العبد يف هذه اآلية        
     هاوِجعند اهللا﴾ فعلى احلقيقة ألن اهللا تعاىل هو خالقُها ومد ،وما أصابك من سـيئة  : ا إضافة السيئة إىل فعل العبد يف قولهوأم﴿

  )ملج. ( تقديره وما أصابك من سيئة فمن اهللا بسبب نفسك عقوبة لك،نفسك﴾ فعلى سبيل اازفمن 
وهـو مـردود ألن املـراد    ، خلـق الـشر  متسك ا القدريةُ يف قوهلم بأن العبد ي] ﴾ومآ أصابك من سيئة فمن نفسك   ﴿ [:قوله  )٦(

   ما كان ِم½: ه اآلية قالأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف هذ        ، بهاوِجأنت ارتكبت ما ين نكبة نها فبذنبككبت ، رت وأنا قـد
  ]علمية) [اإلكليل. (¼ذلك عليك

ه بنـاء علـى   بيان جلاللة منصبه ومكانته عند اهللا بعد بيان بطالن زعمهـم الفاسـد يف حقّـ   ] ﴾وأرسلٰنك للناس رسوالً  ﴿ [:قوله  )٧(
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ًو ك   باهللاِ ش يدادة ﴿ِّ مؤك)١(حال ْ ِ َ ِ ٰ َ ْمن  ﴿.ع﴾   رسالتك)۷۹(َ َ الر سول ُّ ِطِعَ ْ َفقد اطاع اهللا )٢(ُ َ َ ْ َ َ  و من تو   )٣(   ََ َ ْ َ ن أ﴾ َ عرض  ع
ْفما ارسلنك عَلي م حفيًظ ﴿)٤(طاعتك فال يهمنك ْ ِْ ََ ِ َ َْ ٰ ْ َ َ ۤ را  ألعمـاهلم حافظـا ﴾)۸۰(اَ رهم فنجـازيهم ، )٥( ي  بـل نـذ ، مـوإلينـا أ

ر  َو  قولون﴿.بالقتال موهذا قبل األ ْ ُْ ُ َ ون إذا جاءوكأ﴾ َ رنا:فقي املنا َطاعٌة ﴿)٦(م أ ْفاذا برُزوا﴾ لك ﴿َ ََ َ وا ﴿َِ ر ج﴾  ْمن خ ِ
َعِندك بي ت  َ َْ ٓطاِ ٌ فةَ َ ْ من مِٕ ُ ْ ركه   ْرتي أأت﴾ بإدغام التاء يف الطاء و ُغ ْ  الذي  قول ﴿ضم ْ ُ َ ْ ِ ن الطاعةَ َ ورك  م﴾ لك يف  ي أ )٧(حض
ُو اهللاُ يكتبعصيانك ﴿ ُ ْ َ ر بكَ َ﴾ يأ تونب ﴿ْتم َما ي    َ َْ ُ ْفا ض عن موا عليه ﴿َجازُ﴾ يف صحائفهم ليُ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ح ﴿َ َو تو ل ع َ  لصف﴾ با ْ  َ َ َ

                                                
  )أبو السعود. (جهلهم بشأنه اجلليل

  ]علمية. [¼إرساالً½ىل تأويله بـ نصب على احلالية ال املصدرية كما قيل ألنه حينئذ حيتاج إ﴾رسوالً﴿ار به إىل أن  أش]حال [:قوله  )١(
، ))من أحبين فقد أحب اهللا ومن أطـاعين فقـد أطـاع اهللا   ((روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال    ] إخل... ع الرسول من يط  [:قوله  )٢(

 النصارى عيسى عليه الصالة والـسالم  ذِتخاً كما اتخذه ربتالشرك وهو ينهى عنه ما يريد إال أن ن     لقد قَارف   : فقال املنافقون 
﴿من يطع الرسولَ فقد أطاع اهللا﴾ ِمن أقوى الدالئل على أنه معـصوم يف مجيـع األوامـر    : واعلم أن قوله  ) روح البيان . (فرتلت

وأيـضاً وجـب أن يكـون    ، و أَخطأ يف شيء منها مل تكن طاعته طاعة اهللا تعاىل  ألنه ل ، والنواهي ويف كل ما يبلغه عن اهللا تعاىل       
تيان مبثل فعـل  واملتابعةُ عبارة عن اإل] ١٥٨: افاألعر [﴾عوهـِّواتب﴿: معصوماً يف مجيع أفعاله ألنه تعاىل أَمر مبتابعته يف قوله        

 طي ، عل ذلك الغري  ل أنه فِ  الغري ألجعوه﴾ : اً هللا تعـاىل يف قولـه  عفكان اآليت مبثل ذلك الفعل مفثبـت أن االنقيـاد لـه يف    . ﴿واتــب
: وقال الشافعي رضـي اهللا تعـاىل عنـه   . مجيع أقواله ويف مجيع أفعاله إال ما خصه الدليلُ طاعةٌ هللا تعاىل وانقياد حلكم اهللا تعاىل    

ه يف باب الوضوء والـصالة  تعاىل به عبادف اهللا ﴿من يطع الرسول فقد أطاع اهللا﴾ يدل على أن كل تكليف كلّ   : إن قوله تعاىل  
 فحينئذ ال سبيل لنا إىل القيـام بتلـك   لك التكليف مبيناً يف القرآن ومل يكن ذ  األبواب يف القرآن   سائِرووالزكاة والصوم واحلج    

عـة اهللا عزوجـل   م القول بأن طاعة الرسـول عـني طا  وإذا كان األمر كذلك لِز، التكاليف إال ببيان الرسول عليه الصالة والسالم    
  )كبري. (وصلى اهللا عليه وسلم

   ]علمية) [اإلكليل. ( عنهب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهىفيه وجو، اآلية ]﴾من يطع الرسول فقد أطاع اهللا﴿ [:قوله  )٣(
: وهذا هو جواب الـشرط وقولـه  ، مهنك إعراض حِزومعناه ال ي  ، ¼هم½أو بفتحها ِمن    ، ¼أَهم½بضم الياء ِمن    ] كنمِهفال ي  [:قوله  )٤(

  )ملج، صاوي. ( تعليل له﴾إخل... فما أرسلٰنك﴿
عـث  م بى اهللا عليـه وسـلّ  وإال فرسول اهللا صـلّ ، وال يناسبه إال اإلنذار، ¼ضعرن أَم½اقتصر عليه ألنه يف سياق    ] بل نذيرا  [:قوله  )٥(

  )صاوي. (بشرياً ونذيراً
،  من لفظ الفعـل لٌدر مصدر بر مبتدأ حمذوف واجب احلذف ألن اخلب  خب ﴾طاعة﴿ك إىل أن    أشار بذل ] إخل... نامرأَ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (¼ا طاعةمن½ر حمذوف أي  أن يكون مبتدأ واخلبويصح، ¼أطعنا½فهو نائب عن 
  )صاوي. (﴾غري الذي تقولُ﴿: تفسري لقوله¼ أي عصيانك½: وقوله، ﴾الذي تقول﴿بيان ] من الطاعة [:قوله  )٧(

١٢.متعلق بيكتب٢٢ ?

١٢.ي هذا احلكمأ ?
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ًو ك   باهللاِ وكيال به فإنه كافيك ﴿ْقِث﴾ اهللاِ ْ ِ َ َِ ٰ و)۸۱(َ  ﴾َّ َافَال يتدبرون ﴿.ضا إليهمف ْ ُ  َ َ َ َ ون ﴿َ َال  نمل﴾ يتأ ْ ُ ن )١( ْ مـ﴾ وما فيـه 
ًو لو  ان من عِند غ ْ  اهللاِ لوجدوا في  اختَالفا كث ْ ااملعاين البديعة ﴿ َِ َ ً ِ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َُ ََ ِ ْ ِ َ ْ ْو اذا جاء ُم  ﴿. يف نظمه  وتباينا)٢( يف معانيه ﴾ تناقضا)۸۲(َ َ ٓ َ َ ِ َ

ٌامر ْ ن َ ي   اهللا عليَسع﴾  صرايا ا ِمـن االمـن وسلم مبا حصل هلـم ﴿هلنب ْ َ ْ َ ر ﴿  ِاو الخـوف لنـص﴾ با ْْ َ زميـة ﴿َِ ٖاذاعـوا بـ  هل﴾ با ِ ْ ُ َ َ  ﴾
زل،وهَشْفــَأ ن املنــافقني)٣(نــ  ون ذلــك،مــ يف مجاعــة  وا  يفعلــ أو يف ضــعفاء املــؤمنني كــا وب املــؤمنني،ن  )٤(قلــ فتــضعف 

ي ﴿ ُو لو ردوه لنبويتأذى ا ْ  َ ْ َ اُو   االمـر مـن م ﴿)٥(خلربي اأ﴾ َ ْا   الر سول و ا    ُ  ْ ِِ ِ ِْ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ر الـصحابة أ﴾ )٦( َ ن أكـا رأي  بي ذوي ا مـ و ألـ لـي 
ــ  ﴿)٧(ســكتوا عنــه حــىت خيــربوا بــه ُلعلم َ ِ َ وَ ــذاع أو َال)٨(هــ﴾ هــل  ي أن ي ــس نبطون  ﴿ينبغــ ممــا  ــذ   ٗال َ َْ ُ ِ َين َ ْْ ِ ــه يّت﴾   بعون

                                                
ن الرافـضة أن القـرآن ال يفهـم    وفيه رد على من زعـم مِـ      ، ر القرآن  على تدب  ثّفيه احلَ ، اآلية] ﴾أفال يتدبرون القرآن  ﴿ [:قوله  )١(

فني فيما يقطع هلم من االختالف والتنـاقض ألن الـسالمة   ويف بقية اآلية العذر للمصن ، معناه إال بتفسري الرسول أو تفسري اإلمام      
  ]علمية) [فاإلكليل بتصر. (القرآنعن ذلك من خصائص 

بأن يكون بعـضه فـصيحاً بليغـاً    ¼ وتبايناً يف نظمه½: وقوله، بأن يكون بعض أخباره غري مطابق لبعض   ] تناقضا يف معانيه   [:قوله  )٢(
ليـغ  وهـو فـصيح ب  ، بل أخباره كلها متوافقة، نوال واحد ليس بعضه مناقضاً لبعض فلما كان مجيعه على مِ    ، وبعضه ليس كذلك  

وهم أن فيـه   رمبـا يـ  ﴾كـثرياً ﴿:  قولـه إن قلت إنّ. ر عليه غريهقِدعند اهللا ألن هذا األمر ال يمن ليس فيه ما ينايف ذلك ثبت أنه        
فلو كان من عند غري اهللا لوجـدوا  ، واملعىن أن القرآن ليس فيه اختالف أصالً  ، أن التقييد بالكثرة للمبالغة   : أجيب، اختالفاً قليالً 

  )ملصاوي، ج. (فاً كثرياً فضالً عن القليل فهو من عند اهللا فلم يكن فيه اختالف أصالً ال كثري وال قليلفيه اختال
وذلك أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يبعـث البعـوث         ،  أشار به إىل بيان سبب نزول للكالم السابق        ]إخل... نزل [:قوله  )٣(

مث يشيعونه ويتحـدثون بـه قبـل أن يحـدث بـه رسـولُ اهللا       ، رون عن حاِلهمستخِبدر املنافقُون ي فإذا غَلَبوا أو غُِلبوا با    ، والسرايا
فأنزلَ اهللا هذه اآلية وإذا جاءهم يعين املنافقني أمر من األمـن يعـين جـاءهم        ، صلى اهللا عليه وسلم فيضعفون به قلوب املؤمنني       

أي أَ، مية أذاعوا به يعين القتل واهلزر بفتح وغنيمة أو اخلوِفخبفشوه بني الناسوا ذلك اخلبعلمية. [ر وأشاع[  
ر مبا وصـل   هذا اخلبنّ إشاعة النصر فالضعف فيه من حيث إوأما، هذا ظاهر بالنسبة للهزمية]  املؤمننيف قلوب ضعفت [:قوله  )٤(

الكفار فيتجهصاوي(. ففيه فتنة للضعفاء على كل حال، عيدون احلرب ثانياًزون وي(  
  ]علمية) [هابالِش. (ع الضمري املفهوم من الكالم أشار به إىل بيان مرِج]رأي اخلب [:قوله  )٥(
]علمية) [اإلكليل. (هذا أصل عظيم يف االستنباط واالجتهاد ]﴾إخل... وه إىل الرسول وإىل أوىل األمر منهمدولو ر﴿ [:قوله  )٦(

  

  )ملصاوي، ج. (م بهى اهللا عليه وسلّصلّرهم النيب ُّخبأي حىت ي، عولبالبناء للمف] روا بهخبحىت ي [:قوله  )٧(
  )مجل. (ذاع أو ال وصفته هي كونه ينبغي أن ي،وإال فهم كانوا عاملني به من قبلُ، وا كيفيته وصفتهمِلعأي لَ] إخل... هل هو [:قوله  )٨(

٢
٢
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ون علمه ون،يطلبو ُمن  ﴿)١(يع وهم املذ ْ ر ﴿ْم ِ ول وأويل األ ر ن ا مـ﴾  س ل ُو لو ال فضل اهللاِم ْ َ َ ْ َ ْعَلـيكم)٢ (َ ُْ  )٣(باإلسـالم ﴾َ
ٗورحمت ﴿ ُ َ ْ َ رآن)٤(﴾ لكمَ َالتبعتم الشيطن  ﴿)٥(لق با َٰ ْ ْ ُ ُ ش ﴿َ  وا ن ا ركم به  ح﴾ فيما يأ لفـ مـ ًاال قلـيالم ْ ِ َ ْفقاتـل ﴿.﴾)۸۳( ِ  ِ ﴾ يـا ََ

ُ   س يل اهللاِ ال ت لف ﴿)٦(حممد  َ ُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ اال  ْفسكِ َ َ ُّـتم ﴾ فـال )٧( ِ  ىن ،هم عنـكِّف بـتخل و وْلِ قاتـ:ملعـا َ و ود ّنـِدك فإْحـلـ و عـك  م
ر ﴿ َو ض المؤمن ْ لنصبا ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ ِّهم   القتال ورغَّثُ﴾ حَ َع   اهللاُ ان يكف باسهم فيه ﴿ْبع َْ َ  ُ  ْ ربََ َ الذ ك وا واهللاُ اشد  ﴿)٨(ح﴾  َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ  

ًباسا ْ ً اشد تنِكيال و﴾ منهم ﴿َ ْ ْ َ ول اهللا   اهللا عليه و سلم  ،  منهم ﴾ تعذيبا)۸۴( َ َ صفقال ر ي بيده أل½س َوالذي  و جّنخُرنفس ل و

                                                
: وقولـه ، واألصـل لعلمـوه  ، قـام اإلضـمار  نئذ يف الكالم إظهار يف موحي، ﴾ذين يستنبطونهلّـ﴿اتفسري ل ] ونيعِذم املُ وه [:قوله  )١(

بـار  واملعىن يتلقونه من جهة الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم أو كِ     ، ¼يستنبطون½ق بـ   واجلار وارور متعلِّ  ، من ابتدائية ¼ منهم½
  )ملصاوي، ج. (الصحابة عليهم الرضوان

هو الذي ﴿: ة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم فضل اهللا ورمحته يدل عليه قوله تعاىل      يف احلقيق ] إخل... ولوال فضل اهللا   [:قوله  )٢(
﴿وما أرسـلٰنك إال  : وقوله تعاىل] ٣: اجلمعة[ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء﴾    ﴿ إىل قوله    ﴾بعثَ يف األميني رسوالً منهم يتلواْ     

: وا يف ِتيه الضاللة تـائهني كمـا قـال تعـاىل    قُب عليه وسلم وبعثته لَفلو ال وجود النيب صلى اهللا  ] ١٠٧: األنبياء[رمحةً لِّلْٰعلمني﴾   
وكـانوا قـد   ،  بعثتـه يعين قبـلَ ] ١٦٤: آل عمران[ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكٰتب واحلكمة وإن كانوا من قبلُ لفي ضالٍل مبني﴾             ﴿

   فْرة من النار   اتبعوا الشيطان إىل شهم منـها كمـا قـال تعـاىل     ورمحـةً علـيهم فأَنقـذَ   وكان عليـه الـصالة والـسالم فـضالً    ، فا ح :
م ارحتـال جـسده   وقيـل يف وجـه عـد   ] فائدة عظيمـة ]. [١٠٣: آل عمران[وكنتم على شفَا حفْرٍة من النار فأَنقَذَكم منها﴾  ﴿

    نه إىل السماء جبسده الشريف إ سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم قد عرج        أنّ الشريف النظيف من الدنيا معي جـسمه  ِقإمنا ب
كـذا يف  ، فجميع االنتظام بوجـوده الـشريف  ، م الكائناتسلْظهر الذات وطَ فإنه م ، م األجساد وانتظامه  الطاهر هنا إلصالح عالَ   

  )روح البيان. (ه العزيز سرسد قُ¼فتاده أفندىأ½ـ نقالً عن حضرة الشيخ الشهري ب¼الواقعات احملمودية½
  ]علمية. [إىل بيان لسبب الفضل أشار به ]باإلسالم [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ق للربط بالسابق إىل حذف املتعلِّ أشار به]لكم [:قوله  )٤(
  ]علمية. [م التكرارره به لئال يلز فس]بالقرآن [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ أشار به إىل أنه أمر للرسول عليه السالم كما هو األصل يف اخلطاب]يا حممد [:قوله  )٦(
لني د املرسـ  فهذا سـي سقط عنه فيها التكليف على من قال بأن الويلّ ينتهي إىل حالة ي    فيه رد  ]﴾ك إال نفس  فكلَّ ت ال﴿ [:قوله  )٧(

  ]علمية) [اإلكليل. (ة نفسهف خباصره اهللا بأنه مكلَّخبصطفَني قد أَوإمام املتقني ورأس املُ
) لـسان العـرب  . ( وهو الشدة يف الفقر بقرينـة الـسياق  ¼وسئُـب½ن  ال ِم وهو احلرب¼البأس½ أشار به إىل أنه من    ]برح [:قوله  )٨(

  ]علمية[

٢
٢
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رى بسبعني راكبافخرج  ¼وحدي وبهم و،لصغ إىل بدر ا رعب يف  َم فكف اهللا بأس الكفار بإلقاء ا قل ن ِعْنـل عـ أيب سـفيان 
رو ران  خلا ْمن  ش﴿.عمج كما تقدم يف آل   ْ ْفعَ ًشفاعة حسنة﴾ بني الناس ﴿َ ًَ َ َ َ َ وافقة)١( َ رع ﴿م ﴾  ٌيكن ل   صيبللش  ْ ِْ َٗ  ُ ن   مـ﴾ 
َمن اجر ﴿َاأل ْ ًومن  شفع شفاعة سيئة  ﴿)٢( ﴾ بسببها  ًَ  َْ َ َ ََ ْ  ْ َ ٌيكن لـ  كْفـل﴿  لـه  الفةُ﴾ خم)٣(َ ِ ٗ  ْ ُ وزر ﴿)٤(صيبنـ﴾   ن ا لـ  َمن ـامـ ْ   ﴾

ُ و  ان اهللاُ ع    ل بسببها ﴿ ٰ َ َ َ ً  ء مق تاَ ْ ِ  ٍ ْ ٍو اذا ح   تم بتحي ة ﴿. فيجازي كل أحد مبا عمل، مقتدرا ﴾)۸۵( )٥( َ ِ ُ ََ ِ ُْ ْ ِ ﴾ كأن قيل )٦( َ
ْفحيوا﴿  سالم عليكم :لكم  َ َِحُمل﴾ ا)٧( َ ۤباحسن من ا ﴿َيـيّ ََ ْ ِ َ َ ْ وا له)٨(﴾ بأنِ و ل  ركاته ﴿َالَّليك السَ ع:تق ْاو بم ورمحة اهللا و َ

                                                
هذه اجلملة أفادت أن حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم للمـؤمنني علـى القتـال شـفاعةٌ         ] ﴾من يشفع شفاعة حسنة   ﴿ [:قوله  )١(

  )صاوي. (هر الغيبظَ ذلك الدعاُء للمسلم ِبندرج يفوي، والشفاعة هي سؤال اخلري للغري، فله حظ وافر يف نظري ذلك، حسنةٌ
مكن أن يكون بعـضاً  رد أن األجر ال يجاز باعتبار أن الشفاعة سببه فال ي  األجر من الشفاعة م     إشارة إىل أن عد    ]بسببها [:قوله  )٢(

  ]علمية. [من الشفاعة
قتـضي أـا ال   ويـة ت ألن حقيقتـها اللغ ، ملـشاكلة الظاهر أن إطالق الشفاعة هنا من قبيل ا  ] ﴾ومن يشفع شفاعة سيئة   ﴿ [:قوله  )٣(

  )مجل. (تكون إال يف اخلري
  ]علمية) [صاوي. (ناًـ تفن أشار بذلك إىل أن الكفل مرادف للنصيب وإمنا غاير]نصيب [:قوله  )٤(
قـال اهللا  ، هتو رجل قُعطي كلَّر كَالَّذي ياملُِقيت املُقْتِد: وقال العلماء،  عليهدرقتعلى الشيء ِاأقات : يف املختار ] مقيتا [:قوله  )٥(

  )مجل. (املقيت احلَاِفظُ ِللشيِء والشاهد له: ﴿وكان اهللا على كل شيء مقيتاً﴾ وقيل: تعاىل
فـإن  ، ترغيب يف فرد شائع من أفراد الشفاعة احلسنة بعد الترغيـب فيهـا علـى اإلطـالق    ] ﴾إخل... وإذا حييتم بتحية ﴿ [:قوله  )٦(

 بروكانـت العـ  ، عملت يف كـل دعـاء  مث است، هاوأصل التحية الدعاُء باحلياة وطوِل، م عليهسلَّية اإلسالم شفاعة من اهللا للم     حت
  )أبو السعود. (عملها الشرع يف السالم مث است¼اك اُهللاحي½: هم بعضاً يقولي بعضِقإذا لَ

 ـا  واسـتدلّ ، كفايـةً : ينـاً وقيـل  ع: فقيـل ، ه ردوجـوب وروعية الـسالم  فيهـا مـش   ، اآلية] ﴾يواوإذا حييتم بتحية فح   ﴿ [:قوله  )٧(
  اجلُمهور على رد    سلماً كان أو كافراً    السالم على كل مسلِّم م ،لكنمـن سـلّم   :  عـن ابـن عبـاس قـال    .ختلفان يف صيغة الرد ي

: وعـن قتـادة قـال   ، وا بأحـسن منـها أو ردوهـا﴾   ﴿فحيـ : لق اهللا فاردد عليه وإن كان جموسياً ألن اهللا تعاىل يقول        ن خ عليك مِ 
ولـوا   الكتـاب فقُ إذا سـلّم علـيكم أهـلُ   ((: ويوافقه حـديثُ ، فحيوا بأحسن منها﴾ للمسلمني ﴿أو ردوها﴾ على أهل الكتاب ﴿
وميكن االستدالل . مثل ما سلّاالقتصار على ِم: وبردها¼ ه اهللا وبركاتورمحةُ½زيادةُ :  أحسن منهااملراد برد:  وقيل ))¼وعليكم½

هذا يف ، هحدترون هذا يف السالم و½: ينة أنه قال يف اآليةيم عن سفيان بن عفقد أخرج ابن أيب حات ،ا على استحباب اإلثابة
 أُعطي من: ((ويدل عليه حديث، ¼جد فادع له أو أَثِْن عليه عند إخوانهن أَحسن إليك فأَحِسن إليه وكاِفئْه فإن مل تم، كل شيء

جِز به فإن مل يعطاء فوجد فليثِن به فمره ومن كَى به فقد شكَثٰنن أَجد فليرهمه فقد كفَت) .((علمية) [فاإلكليل بتصر[  
  ]علمية. [ما سلَّ مم السالم بأحسن أشار به إىل بيان تصوير رد]بأن [:قوله  )٨(

٢
٢
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َردو ا ْ وُ  ل﴾ بأن  واجب أحدمهاأوا له كما قال تق ًان اهللاَ  ان ع    ل   ء حس بافضل ﴿أواألول ، )١( لي ا ْ ِ َ ٍ ْ َ   ُ ٰ َ َ َ  )٢( ﴾ حماسبا)۸۶(ِ
ر، السالمُّ ومنه رد،فيجازي عليه ق،واملبتـدع، )٣(ف وخصت السنة الكا ي احلاجـةِّ واملـسل،سـ والفا ضـم   قا ن يف ،عـ مـ و

رد،َ واآلكل،امّاحلم ُّ فال جيب ا ره يف غري األخري عليل ر،)٤(يكهم بل  َاهللاُ ال ال  اال  ُـو﴿. وعليـك)٥(ف ويقال للكا  ِ َِ ٰ ۤ َ   )٦(﴾ واهللاَ
ْليجمعنكم ﴿ ُ  َ ََ ْ وركم ﴿َ ن  قب﴾  ٰا  م َيوم القيمة ال ريب﴿ )٧(﴾ يفِ ْ َ َ ِ َ ٰ ِ ِْ ْ ِفي  ﴿)٨(﴾ شكَ ْ ْو من ِ َ ُاصدق﴿)٩(أحد ي الأ﴾ َ َ ْ ً من اهللاِ حديثاَ ِْ ِ َ َ 
  ........................................................................................،.قوال  )١٠(﴾)۸۷(

                                                
 والتـشكيك مـن    الـشك رد أنّفال ي، بل للتنويع،  أو التشكيك   ليس للشك  ﴾أَو﴿  أشار به إىل أنّ    ]مها أحد أي الواجب  [:قوله  )١(

حالٌاهللا تعاىل م،علمية. [ل فتأم[  
  ]علمية. [ الفعيل مبعىن الفاعلفيه إشارة إىل أنّ] باًحاِسم [:قوله  )٢(
اسـق واملُـسلِّم علـى    لكـافر واملبتـدع والف   ا:  ومجلتـهم أربعـة    ،ه وكذا ما بعـد    مأي إذا كان سلّ   ] الكافرخصِت السنةُ    [:قوله  )٣(

  )مجل. (أي على األربعة املذكورين¼ فال جيب الرد عليهم½: وقوله، ن ذكر معه ومقاضي احلاجة
 عـن  عـاجز  علـى  كـره ي كمـا  ال وإال نـاً عِلم لو الفاسق على السالم كرهوي½: ''الدر املختار''ويف ] يكره يف غري األخري  [:قوله  )٤(

شرعاً أو كآكل حقيقةً الرد سلَّ ولو ،وقارىٍء صلٍّكمـ  ال مستِحيق  ه ):كآكـل (قولـه  '' رد احملتـار  ''ويف  . ¼اجلـوابأَنَّ  ظَـاهر 
 وِجيـزِ  ِفـي و ، الـشاِفِعي  صـرح  وبـه  الْعجـزِ  ِلعـدمِ  يكره فال وبعد قبلُ وأما والْمضِغ الْفَِم يف اللُّقْمِة وضِع ِبحاِل خمصوص ذلك

ِريدالْكَر: رلَى مٍم عحمتاجا كان إنْ يأكُلون قَو فرهمأَ وعه نونعدي لَّمِإال ســ  ،فَـال  و  علَـى  الـسلَامِ  ِبكَراهـةِ  يقْـِضي  وهـذَا . اه
  ]علمية [.ط ذَكَره ِفيما إلَّا مطْلَقًا الْآِكِل

 ¼وعليـك ½: فيقال لـه يف الـرد عليـه   ،  والسام املوت ¼السام عليك ½:  ألنه يقول يف سالمه    وذلك] إخل... ويقال للكافر  [:قوله  )٥(
  )ملج. (عني دعائه عليه ِب الدعاَء عليه املسلمردفي، وهو يدعو على املسلم باملوت، أي عليك ما قلت من املوت

  ]علمية) [صاوي. ( حمذوفٍمسقَ ِلةٌئَـطِّو م﴾كميجمعنلَ﴿ أشار بذلك إىل أن الالم يف ]واِهللا [:قوله  )٦(
ع يف الفعـل  ألن التوس¼ إىل½ى بـ    ليحشرنكم فيتعد  ﴾كمجمعنيلَ﴿ نمضأو ي ¼ يف½مبعىن  ¼ إىل ½أشار إىل أنّ  ] إخل... يف [:قوله  )٧(

  )كرخي. (قونأكثر من التوسع يف احلرف كما قاله احملقّ
  ]علمية. [ريب من ال أشار به إىل إرادة الشك]شك [:قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (ي مبعىن النفْ االستفهام إنكاري أشار بذلك إىل أنّ]أي ال أحد [:قوله  )٩(
 أنـه جيـب كونـه تعـاىل صـادقاً وأن      واملقصود منـه بيـانُ  ،  استفهام على سبيل اإلنكار ]﴾ومن أصدق من اهللا حديثا    ﴿ [:قوله  )١٠(

وعـامل  ، وهو أنه تعاىل عامل بكـون الكـذب قبيحـاً   ، وا ذلك على أصلهمـَنتزلة فقد ب ا املع وأم. حالٌف يف قوله م   لْب واخلُ ِذالكَ
 وعامل بكونه غنيـاً عنـه ألن الكـذب    بِذ الكَِحبإمنا قلنا إنه عامل بقُ. بكِذ أن يحالَن كان كذلك است موكلّ، بكونه غنياً عنه  
وثبت أنه عامل جبميع املعلومات فوجب القطع بكونه عاملاً ـذين  ،  تعاىل غري حمتاج إىل شيء أصالً     واُهللا، باًِذقبيح لكونه كَ  

Å     ٣٢٩  

      `  
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ع ناس ق ال)١(جوملا ر ر ق اقـتلهم وقـال  ر ن أحد اختلف الناس فيهم فقـال  يـ  ف يـ ف ْفمـا َ كـم﴿: فـ ل،ُم ُ َ  )٢( أي مـا شـأنكم ﴾َ
ِ   المنفق ْ  فئت ْ  ﴿)٣(صرتم ََ ِ ِ َِ ٰ ُِ رقتني ﴿ْ ْو اهللاُ اركس مف﴾  ُ َ َ ْ َ ْبما كسبوا ردهم ﴿)٤(﴾َ ُ َ َ َ ي )٥(﴾ِ ر واملعا ن ا ص  لكف ْاتريدون ان ﴿)٦(م َ ََ ْْ ُ ِ ُ 

َ ت دوا من اضل َ ْ َ ْ ُ ْ وضعني لإلنكار)٧(﴾ اهللاُ ﴾ـ ه ﴿َ ن واالستفهام يف ا ن مجلة املهتد مل أي تعدوهم  ي ِو من  ضلل  ﴿)٨(م َِ ْ  ْ ـه ﴾َ
ًفَلن تجد ل  س يال اهللاُ﴿ ْ ِْ َ ٗ ََ َ ِ ريقا إىل اهلدى ﴿)۸۸(َ ْ ودواط﴾  وا َ  ْ لو تك ون كما ك وا﴿)٩(متن﴾  ُْ َُ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َفتكونون َ ْ ُْ َُ ًسواء﴾ أنتم وهم ﴿َ ٓ َ ﴾ يف َ

ر ﴿ َ فَال تتخذوا من م اولياءلكفا ٓ َ ِ َْ َْ ْ ُ ْ ِ ُ ِ روا اإلميان ﴿)١٠(﴾َ  وم وإن أ وا ظه  ل ِح   ي اجروا    س يل اهللاِت ْ َِ َُ ْ ِ ْ ُ ِ رة صحيحة َ  هج﴾ 

                                                
فـإذا خـال عـن    ، ب جهـة صـرف ال جهـة دعـاء    ب فهو ظاهر ألن الكِذكِذ أن يحالَن كان كذلك است    م  كلّ ا أنّ وأم، األمرين

  ِقمعارض احلاجة بي ضار  اً م حضاً في ب عنه ِذ الكَ متنع صدور ،وأم ولـو  ، كان كذبه قـدمياً لو كان كاذباً لَنا فدليلهم أنه ا أصحاب
       كان كذبه قدمياً المتنع زوال كذبه المتناع العألن وجـود  ، ولو امتنع زوال كذبه قـدمياً المتنـع كونـه صـادقاً     ، م على القدمي  د

  أحد الضدين ي منع وجود الضد ر اآلخ ،فلو كان كاذباً المتنع أن يعق لكنه غري ممتِنصد ،ـ  كـلّ ورة أنّعلم بالضرألنا نم م لِـ ن ع
   شيئاً فإنه ال ي   حكم عليه حبكم مطابق للمحكوم عليه     متنع عليه أن ي ،ذه الصحة ض فإذا كـان إمكـان الـصدق    ، روريوالعلم

  )كبري. (طع بكونه تعاىل صادقاً من القَدفثبت أنه ال ب، حالةب حاصالً ال مِذقائماً كان امتناع الكَ
  ]علمية [. عادتهِقفْتية على وية اآلأشار به إىل بيان سبب نزول اآل] إخل...وملّا رجع ناس[ :قوله  )١(
  ]علمية [.م دخول احلرف على احلرفلز يالّلئأشار املفسر إىل تقدير املضاف   ]نكمأما ش[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.¼مرتِص½: ر لقولهخب ﴾فئتني﴿: أشار بتقديره إىل أن قوله] صرمت[ :قوله  )٣(
 وهو الظاهر أو مستأنف والركْس رد الشيء مقلوبا ويقال ركسهم بالتشديد    ﴾فقنياملٰن﴿حال من   ] ﴾واهللا أركسهم ﴿ [:قوله  )٤(

  )مجل. (والتخفيف كما قرئ بذلك
أي ردهم عن القتال ومنعهم منه ِحرمانا هلم بسبب ما كسبوا من الكفر واملعاصي وهذا املعىن       ] ﴾مبا كسبوا ﴿ردهم   [:قوله  )٥(

  )جمل. (الالئق بسبب الرتول الذي ذكرههو 
  ]علمية [. موصولة والعائد حمذوف¼ما ½يشري إىل أنّ ]من الكفر واملعاصي[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [اإلكليل. (فيها رد على القَدرية، اآلية] ﴿أتريدون أن دوا من أضل اهللا﴾[: قوله  )٧(
 التوبيخ أي ال ينبغي لكم أن ختتلفوا يف قتلهم وال ينبغـي لكـم أن تِعـدوهم    أي مع ] واالستفهام يف املوِضعني لإلنكار    [:قوله  )٨(

. والتوبيخ للفريق القائل للنيب صلّى اهللا عليه وسلم ال تقتلهم أي ينبغي لكم أن جتمعوا على قتلهم لظهور كفرهم     ، يف املهتدين 
  )مجل(

  ]علمية [. مبعىن التمين¼ود½ يكون ¼دوأو ي دو½ إذا وقع بعد ¼لو½ره به ألن فس إمنا ]متنوا[ :قوله  )٩(
جواب شرط حمذوف أي إذا كان حاهلم ما ذكر من ِودادة كفركم فال توالُوهم ومجـع    ] ﴾فال تتخذوا منهم أولياء   ﴿ [:  قوله  ) ١٠(

  )أبو السعود. (﴿األوليآء﴾ ملُراعاة مجعية املخاطَبني فاملراد النهي عن أن يتخذ منهم ويلّ ولو واحدا

١٢. يف املنافقني ?
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ْفان تولواحتقق إميام ﴿  َ َ ِْ وا   ما هم عليه)١(﴾َ ع وأقا ْفُخذو ُم ﴿)٢(م ْ ُ ر ﴿َ ُ و اقتس﴾ باأل ْ ْلو ُم حيث وجدتمو ُم و ال تتخذوا من م َ ْ ْ ُْ َْ ِ ُْ َُ ِ ْ َ َُ َ َْ ُْ  
ِ وليا ونه ﴿َ وا ل﴾  ًو ال  ص ْ ات ِ َ َ رون به  )۸۹(  ع﴾  ْيَناالالذ﴿م دوك عتنتص ِ َ صلون)٣(ِ   ْ ُ ِ ْ  ا   قوم ﴿)٤( يلجئون ﴾َ َ ٰ َب نكم و )٥ (ِ ْ ُ َ ْ َ

ٌب ن م ميثاق َ ْ ْ ُ َ ْ ن وصل إليهم َ ي ﴿مل﴾ عهد باألمان هلم و ر األ و ن  ي   اهللا عليه و سلم هالل  سلمكما عاهد ا مي ع ب ص ْ اولنب َ ﴾
ن ْجاءوكم﴿)٦(يالذ ُ ْ َُ ْحِ ت﴿)٧(﴾ وقدٓ َ ْصدور ُم﴾ ضاقت ﴿َ ُ ْ ُ نُ ْان  قاتلوكم ﴿)٨(ع﴾  ُ ْ ُ َِ  ْ ومهم ﴿َ ع  ق﴾  ْاو  ُقاتلوا قوم مم ُ َ ْ َْ ُ َِ ْ ﴾ معكم َ

وا إليهم بأخذ وال قأ ر ن قتالكم وقتاهلم فال  ضي ممسكني  تتع وخ بآية السيف ﴿)٩(تل وهذاع َو لو شاء اهللاُمنس وما بعده  ٓ َ ْ َ َ ﴾
ْ لسلط م علَيكمتسليطهم عليكم ﴿ ْ ُْ َ ُ ََ وبهم ﴿َ  وي  قل﴾ بأن  ْ فلَقتلوكميق ُ ْ ُ َ ٰ َ﴾)١٠( ........................................  

                                                
املراد ا القتـال مـع املـسلمني مـع اإلخـالص والنـصح وقولـه           ، أي أعرضوا عن اهلجرة يف سبيل اهللا      ] ﴿فإن تولوا﴾  [:قوله  )١(

  )جمل. (تأمل، وهو النفاق من غري هجرة ومن غري صدق ونصح مع املسلمني¼ وأقاموا على ما هم عليه½
ل منـهم إقبـال مث أعرضـوا فأجـاب     حصأنه كان ﴾ تولوا﴿: يتوهم من قوله  أشار إىل دفع ما      ]وأقاموا على ما هم عليه    [ :قوله  )٢(

   ]علمية) [صاوي (.وا على ما هم عليهوا ودامأن املراد أقامب
هذا مستثىن من األخذ والقتل فقط وأما املواالة فحـرام مطلقـا ال جتـوز حبـال ويـشري إىل هـذا            ] إخل﴾... ﴿إال الذين [: قوله  )٣(

  )جمل. (حيث قصر مفاد االستثناء على عدم التعرض هلم¼ فال تتعرضوا إليهم بأخذ وال قتل½صنيع املفسر حيث قال 
  ]علمية [. له صلةً﴾إىل﴿ إمنا فسره به ليصح ]ونئُلِجي[ :قوله  )٤(
ع هـاللَ بـن عـومير    وهم األسلميون كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقت خروجه إىل مكّة قـد واد   ] ﴾إخل... إىل قوم ﴿ [:قوله  )٥(

األسلمي على أن ال يعينه وال يعني عليه وعلى أن من وصل إىل هالٍل وجلأ إليه فله من اِجلوار ِمثل الذي هلالل وقيل هم بنو بكـر بـن               
  )عودخازن، أبو الس. (زيد وقيل هم خزاعة واملعىن أنّ من دخل يف عهِد من كان داخال يف عهِدكم فَهم أيضا داخلون يف عهدكم

  ]علمية[) اويص (.﴾لونِصي﴿ معطوف على ﴾مُكْوُآءَج﴿ املفسر إىل أن  بهأشار ]الذين[ :قوله  )٦(
  ]علمية [. لفظا أو تقديرا ¼قد½ قع حاال إال مع حال واملاضي ال ي﴾حصرت﴿ ألن ¼قد½ر إمنا قد] قد[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.نفسه بىتعد الزم ال ي﴾حصرت﴿ ألن ¼عن½ر إمنا قد] عن[ :قوله  )٨(
إخل﴾ ومـن  ... إخل﴾ وما بعده هـو قولـه ﴿فـإن اعتزلـوكم    ... مُكْوُآءَجأي قوله ﴿إال الذين يصلون﴾ وقوله ﴿أو    ] وهذا [:قوله  )   ٩(

 وهـي  إخل﴾ فهو أيضا منسوخ فهذه األقـسام األربعـة منـسوخة بآيـة الـسيف        ... مجلة ما بعده مفهوم قوله ﴿فإن مل يعتزلوكم       
فإن قلت كيـف يـستقيم   .  اآلِمرة بقتاهلم سواء قاتلوا أو ال وسواء التجئُوا إىل املعاهدين أو ال    

النسخ مع أن هؤالء الطوائف ال يخلُون من أمان واملؤمن معصوم واملعصوم ال جيوز قتله وال قتاله وجياب بأن هذا إمنـا هـو         
  )جمل. (ركون ال يِقرون بأمان وإمنا يقبل منهم اإلسالم أو السيفبعد تقرر اإلسالم وأما قبل تقرره فكان املش

وما قبله توطئة له وهذه الالم هي الـالم يف قولـه ﴿لَـسلّطهم علـيكم﴾     ¼ لو½هذا يف احلقيقة هو جواب     ] تلوكم﴾﴿فلٰق [:قوله  )١٠(
Å
     ٣٣١  

      `  

٢
١٢.> ﴾فَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهموهي﴿

﴿م وهمت دجو حيثُ   رِِكني شالْم لُوا  ٥: التوبة [ ﴾فَاقْت[
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رعب ﴿)١(ولكنه لم يشأه وبهم ا ل فأل  يف  ُ فان اعتزلوكم فَلم  ُقاتلوكم و القوا اليكم القل ُ ُ ُْ ْ ْ َْ ِ ْ ْ َْ ُ َ ِْ َ َ ِ َ َُ َ َ ْ َسَلمِ ح أي  َفما جعل اهللاُ  ﴿)٢( انقادوالصل﴾ ا َ َ َ َ
ًَ كم عَلي م س يال ْ ْ ْ ِْ َ ِ َ ريقا باألخذ والقتل ﴿)۹۰(ُ ْ ستجدون    يريدون ان يامنوكمط﴾  ُ ْ ُ ََ َ ْ َْ ْ ين ِْ ُْ ُِ ُ َِ َ َْ َ و ﴾ بإظهـار اإلميـان عنـدكم ﴿َ

ْيامنوا قوم م ُ ََ َْ َْ ُ وا إليهم وهم أسد وغطفان ﴿ْ ر إذا ر جع﴾ با ِلما ردوا ا   الف نةُ  لكف َ ُْ ِْ َ ِ   َ رك ﴿  وا إىل ا لش﴾ د َ اُركسوا في اع ْ ِ ْ ُ ِ ْ ﴾
وع  وا أشد و قو ْفان لم  عتزلوكم﴿)٣(قع ْ ُْ ْ ُ ِ َ َ  ْ ِ َ يلقوا اليكم السَلم و ﴿)٤(﴾ لمَو ﴾ برتك قتالكم ﴿َ َ  ُ ُ ْ َ ِْ ْ يكفوا ايدي م﴾ لـم ﴿ُ ُ ُ َ َِ ْ َ ﴾ عـنكم ُ  

ْفُخذو ُم﴿ ْ ُ ر ﴿َ ُ و اقتلس﴾ باأل ُ ْ ْو ُم حيث  قْفتمو ُمَ ْ ْْ ُْ ُ ِ َ ُ وهم ﴿َ ًجعلنا َ كم عَلي م سلطنا م  نا ُْمِكٰ ولُأَو  مت﴾ وجد ًْ ِٰ  ْ ْ ْْ ُْ َِ َ ُ َ رهانا بينا )۹۱(َ ب﴾ 
را   قتلهم وسبيهم لغدرهم ﴿ عظا ًو ما  ان لمؤمن ان  قتل مؤمناه ِ ِ َْ ُ َْ ُ ْ  ْ ٍَ ُ ِ َ َ َ﴾)٥(........................................  

                                                
  )جمل. (وأُعيدت توكيدا

ميم القياس املُشار إليه بذكر الكربى اليت هي الشرطية فتممه بـذكر صـغراه الـيت هـي          أشار ذا إىل تت   ] إخل... ولكنه مل يشأه   [:قوله  )١(
فَلَـم يـسلِّطْهم   ½لكنـه ذكرهـا مبعناهـا ال بلفظهـا إذ صـورا أن يقـال       ¼ فـألقى يف قلـوم الرعـب      ½نقيض املُقدم وذَكر النتيجة بقوله      

لكن يرد على هذا الصنيع أنّ استثناء نقيض املقـدم ال ينـِتج عنـدهم بـل هـو      ¼ فألقى يف قلوم الرعب   ½لكن هذا مساٍو لقوله     ¼ عليكم
  )جمل. (عقيم لكنه يف بعض املواد قد ينتج إذا كان املقدم مساويا للتايل فينتج من هذه احليثية وإن مل يكن إنتاجه عقليا مطَِّردا

ورضوا به لكنه مل يعقد هلم بالفعل فال بد من هذا التقييـد ليـصح ادعـاء النـسخ إذ لـو      أي للصـلْح واَألمان    ] أَِي انقَادوا  [:قوله  )٢(
  )جمل. (إخل﴾ غري منسوخ قطعا... عقد هلم األمان بالفعل كان قوله ﴿فما جعل اهللا لكم

  ]علمية [.سه أه على ربلَ قَ¼سكَر½ ألن معىن  وصف باألشده إمناإىل أن به أشار املفسر ] وقوع أشداوعقَو[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.﴾يعتزلوا﴿رة باعتبار العطف على  مقد¼ملَ½ـ جمزوم ب﴾يلقوا﴿ إشارة إىل أنّ] ﴾لقواي﴿م لَ[ :قوله  )٤(
فيها تعظيم قتل املـؤمن واإلمث فيـه ونفيـه عـن اخلطـأ وأن يف قتـل اخلطـأ        ، اآلية] ﴿وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا﴾    [ :قوله  )٥(

 ال قصاص فيه وأنّ الدية مسلَّمة إىل أهل املقتول إال أن يصدقُوا ا أي يبرئُوا منها ففيه جواز اإلبراء من ِإِبل الديـة        كفارةً وِديةً 
واسـتدل بقولـه ﴿إىل أهلـه﴾ علـى أن     .  إشارة إىل أا على عاقلة القاتـل   ¼يسلِّمها½مع أا جمهولة ويف قوله ﴿مسلَّمة﴾ دون        

واسـتدلّ بعمومهـا   .نها ألا من مجلة األهل خالفا للظاهرية واحتج ا من أجاز ِإرثَ القاتل منها ألنه من أهلـه الزوجة تِرثُ م  
وإنّ على الصيب وانون إذا قتال الكفارةَ وإنّ املُشارك يف القتـل عليـه كفـارة      ، أيضاً من قال إنّ يف قتل العبد الديةَ والكفارةَ        

 ]علمية") [اإلكليل. ("كاملة
  والقتـلُ ِأطَـ ى اخلَرجـ  ميِرجـ  وما أُأٌطَ وخٍدمه عب وِشدمه ع على مخسة أوج القتلَفاعلم أنّ   : هافيد ِحفظُ  ي اصطالحاتوههنا  

 ِةددحـ املُ ِةورملَـ وا ِبصالقَـ  ِةيطَـ وِل بشاخلَـ  نمِـ  ددحكاملُ الحالس ىجرم يجِرأُ ما أو الٍحبِس هبرض دمعت ما دمعالْفَ ٍببسِب
 يوسـف  أبو وقال السالح ىجرم يجِرأُ ما وال الحبِس ليس مبا الضرب دتعمي أن اهللا رمحه حنيفة أيب عند ِدمالع بهِشو والناِر

 ال مبـا  هضـرب  دعمـ تي أن العمد وشبه دمع فهو عظيمة ةبشخِب أو عظيم رجحِب ضربه إذا اهللا رمحهم الشافعي قول وهو وحممد
Å
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ي  ًٔ طريِ  اال أن يصدر منه قتل له ﴿)١(ينبغأي ما  َ ن غري قصد ﴿)٢(﴾ خمطئااَ ًو من قتل مؤمنا م يف قتله  َِ ْ ُ َ َ ْ َ ًٔ طرياَ َ ﴾ بأن  َ
ي غريه رة )٣(مقصد ر ربه شج كصيد أو  ُ فت يـر﴿قتـل غالبـا َ مبـا ال ي)٤(ضفأصابه أو  ْْ ِ َ ق ﴿َ ٍرقبـةعتـ﴾  َ َ ٍمؤمنـة مة ﴿َسَ﴾ نـَ َ ِْ   ﴾

َو ديٌة مسلمٌة ﴿)٥(عليه  َ َ ِ ٖۤا   ا ل اة ﴿ّدَؤُ ﴾ م  ِِ ْ َ ول   ْ اال ان  صدقوا﴿)٦(ملقت ﴾ أي ورثة ا ُ  ۤ  ْ َ واعليهِ  وا)٧(ق﴾ يتصد  )٨(يعف بها بأن 
ن اإلبل ون،معنها وبينت السنة أا مأة  و  ون و رون بنت خماض وكذا بنات  لب  بن لب  وحقاق وجذاع وأا )٩(عش

                                                
نوعني على أطَاخلَو غالبا به قتلُي أن وهو صدالقَ يف أطَخ رِميي خصاش يأو آدمي هو فإذا صيدا هظن يمـسلم  هو فإذا حربيا هظن 

 كـم ح هفحكم هقتلُفي ٍلجر على بنقِلي النائم مثلُ طأاخلَ ىجرم يجِرأُ ماو اميآد يبِصيفَ اضرغَ يرِمي أن وهو الفعل يف طأوخ
اهلداية (.  على العاِقلةالديةُ آدمي فيه فلَت إذا هبوموِج هلِكِم غري يف رجاحلَ وواضِع ئرالِب ِركحاِف بسبب القتلُ وأما الشرع يف أطَاخلَ

، كتاب اجلنايات،الفتاوى اهلندية(. ِديواِنِه أَهلُ الرجِل عاِقلَةُ والديةَ يؤدونَ أَي الْعقْلَ يعِقلُونَ الَِّذين الْعاِقلَةُو )٤/١٥٨ -  ملخصاشرح البداية
 )١٨٥ / ١٢ - يِسخراملبسوط للس(. ه خلِف ماِلِةلَِرتمبِ  الواهِب نفِسلُد بالديةُو )٦/٨٣، الباب السادس عشر يف املَعاِقل

د  واملقـصِ ،حال املُبِذم الكَلزه منه حىت يجداِنم ِو ال عد واز والصحة  املراد نفي اجل    املفسر إىل أنّ    به أشار ]ما ينبغي [ :قوله  )١(
ؤخرج املمنه املبالغة وإال فال يمن عن اإلميان بقتل العمد إال أنه نزل إميانلةَِرته لكمال نقصانه مالع علمية. [مد[  

ًٔ طريا﴿أشار بذلك إىل أن ] ًمخِطئا[: قوله  )٢( َ   )صاوي. (ول باسم الفاعل حال إال أنه مؤ﴾ َ
د حىت يكونَ ِشبه العمد داخال يف صـريح   يف اآلية مبا يشمل شبه العم مراده تأويل اخلطأ  ] إخل... بأَن قَصد رمي غِريه    [:قوله  )٣(

وهـو  ½ املفسر فيما يأيت بقوله هذه اآلية من حيثُ الكَفّارِة وحينئذ ال حاجة بالنسبة إىل ِشبه العمد للقياس اَألولَِوي الذي ذكره     
  )مجل. ( فكان ذكره هناك للقياس غفلة عما سلكه هنا من تعميم اخلطأ لِشبه العمد¼والعمد أَوىل بالكفارة من اخلطأ

  ]علمية[) مجالني.(فيه تفسري ِشبه العمد لكن يف مذهب الشافعي ما عدا العمد ففيه الدية والكفارة ]أو ضربه[ :قوله  )٤(
أو خبـر واملبتـدأ حمـذوف أي    ¼ ...فعليـه حتريـر  ½ مبتـدأ واخلبـر حمـذوف أي    ﴾فتحرير﴿أشار به إىل أن قوله  ] عليه [:ولهق  )٥(

 واجلملة خرب ﴿من﴾ وهذا ِإن جعلْنا ﴿من﴾ موصولةً فـإن جعلناهـا شـرطية فخربهـا ﴿قتـل مؤمنـا           ¼ ...فالواجب عليه حترير  ½
ًٔ طريا َ   )رخيمجل، ك. (﴾...فتحرير﴿﴾ وجواا  َ

  ]علمية. [فاألهل الزوجة كما هو متعاِرـ ليس املراد بأشار املفسر إىل أنّ] ِ املقتولِةثَرو[ :قوله  )٦(
 االسـتثناء  ق ليـصح  التـصد  بالدية على القاتـل ال مطلـق  ق التصدِقأشار املفسر إىل أن املراد من التصد   ]وا عليه قُصدتي[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [كما هو ظاهر
  )كرخي. ())كل معروف صدقَة((:  حثّاً عليه وتنبيها على فضله ويف احلديثقةًدأي أهلُه سمي العفو عنها ص] بأن يعفُوا [:قوله  )٨(
 قِرالـو  ومـن  دينـار  ألـف  العـني   ومـن . فعشرون ابن مخاٍض مكانَ ابـن لبـونٍ     عندناهذا عند الشافعي وأما     ]  بـنو لَبونٍ [ :قوله  )٩(

  ]علمية[) اهلداية (.لفاًأَ عشر اثنا قِرالو من اهللا مهِحر الشافعي وقال ،عندنا درهٍم آالِف عشرةُ
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رع )١(عـ  عاقلـة القاتــل وهـم عــصبته ُم إال األصـل وا مــنهم نـصف دينــار  عــ   الغـين،ننيعــ علـيهم   ثـالث سـ عــةّوَزلفـ
ع وسط ر بوا ن بيت املال فإن تعذر   اجلاين ﴿)٢(ملت وا  فع كل سنة فإن لم  فم َفان  ـانيف َ ْ ِ ول ﴿َ ٍمـن قـومملقتـ﴾ ا ْ َ ْ ِ)٣( 

ٍعدو  ّ ُ رب َ ٍ  كم و  ُو مؤمن فت ير رقبة مؤمنة﴿)٤(ح﴾  ٍَ ْ ْ ُِ ِ َْ َ َ ُْ ِْ َ َ ٌ َ َ ُ َو ان  ان ﴿)٥(حلرابتهمع﴾   قاتله كفارة وال دية تسلم إىل أهله   َ ِْ َ ﴾
ول ٌمن قوم ب نكم و ب ن م ميثـاق ﴿)٦(ملقتا ََ ْ ْ ْ ْ ُ َ َْ َْ ََ ُ  ْ َفديـٌة  عهـد كأهـل الذمـة ﴿)٧(﴾ِ ِ ا لـ ﴾ لـه ﴿َ ٖمـسلمٌة ِِ ْ َ ََ ي ثلـث ديـة    هـ﴾ و
ن رها)٨(ماملؤ رانيا وثلثا  وديا أو  عش إن كان  نص وسيايه ْو ت ير رقبة مؤ﴿ جم إن كان   ٍ َ َ َ ُْ ِْ َ ٍمنةَ َ ِ﴾)٩( ...............  

                                                
 أهـل  علـى  الديـةُ   اهللا رِحمـه  الـشافعي  قـال : "القـدروي "فـي   فهذا عند اإلمام الشافعي رمحه اهللا قـال          ]إخل...تهـبعص[: قوله  )١(

تبـت كُ الـذين  اجلـيش  وهـم  الرايات أهل الديوان وأهل، الديوان أهلاقلة الرجل   فع أيب حنيفة وأما عند   .العصبات وهم ،شريةالع 
 أهـل  اإلسـالم  ابتـداء  يف الرجـل  عاقلـة  وكـان  نـصرته،  أهـل  الرجـل  عاقلة: "الكايف شرح"ويف  .الديوان يف هموأرزاقُ أساميهم
  ]ةعلمي[ .الديوان أهل على ذلك ضفو الدواوين عمر ندو افلم نسبه، وأهل عشريته

 رضي اهللا عنه تقسم عليهم يف ثالث سنني ال يزاد الواحد على أربعة دراهم يف كل سـنة ويـنقص      أيب حنيفة عند   ]ربع  [ :قوله  )٢(
  ]علمية[) اهلداية. (منها

 ِلمِهـم مـن   بـأن أَسـلم فيمـا بينـهم ولَـم يفـارقْهم أو بـأَنْ أَتـاهم بعـد أَنْ فـارقَهم           ] ﴾﴿فإن كان﴾ املقتول ﴿مـن قـوم       [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. (املُهمات

. ﴾ إخل...وإن كان من قوم بيـنكم ﴿: يت بقولهأني سيِبحاِر املُار غِريفّ ألن حكم الكُ¼حرب½ـد املفسر بإمنا قي ] ٍبرح[ :قوله  )٤(
  ]علمية[

  ]علمية. [راثة بينه وبينهمال ِوأنه أشار املفسر إىل  ]تهمرابِحل[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ الكافرهرث عن املسلم ال يم ألنّسِلأراد املفسر به املقتول املعاهد ال املُ ]قتولامل[ :قوله  )٦(
إن كـان  ½أي كان منهم ِدينا ونسبا وهذا ما جرى عليه املفسر بدليل قوله  ] ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾       [:قوله  )٧(

 ال يف الدين لكونه كـان مؤمنـا لكـن علـى هـذا االحتمـال ديتـه كاملـة         ويصح أن يراد أنه منهم يف النسب    ¼ يهوديا أو نصرانيا  
وعلى هذا يراد بأهله أقاربه املسلمون إن كان له قريب مسلم وعلى هذا فلعلّ إفراد هذا بالذكر مع اندراجه يف مطلق املـؤمن       

ض أقاربه معاهدا ال يمنع وجوب الديـة  إخل﴾ لبيان أن كونه فيما بني املعاهدين أو كون بع  ... يف قوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ     
  )جمل. (كما منعه كون أقاربه محاربني فيما سبق

  ]علمية [.)ةاهلداي(.ي سواء  دية املسلم والذمأيب حنيفةوعند   ]وهي ثُلث دية املؤمن[ :قوله  )٨(
مه حكم املُـسِلم وفيـه دليـل علـى أنّ     أي وإن كان املقتول ذميا فحك ] ﴿فدية مسلَّمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة﴾       [:قوله  )٩(

  )مدارك. (دية الذِّمي كديِة املُسِلم وهو قولُنا
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ْفمن لم يجد﴿)١(ع  قاتله ِ َ ْ ْ َ رقبةَ ِفصيام ش ر م تا ع ْ  ﴿)٣ ( بأن فقدها وما حيصلها به)٢(ل﴾ ا َ َ َِ َ َ ُْ ِ ِ ينَ ْ ر َُ ك﴾ عليه كفارة ولم يذ
ي وليه ﴿)٤(فعاهللا تعاىل االنتقال إىل الطعم كالظهار وبه أخذ الشا ح  ق يف أ َ توبة من اهللاِص  ًَ َ وب بفعله ْ  )٥(املقدرمنص﴾ مصدر 

ًو  ان اهللاُ عل ﴿ ْ ِ َ َ َ ًحِك ﴾ خبلقه ﴿َ ْ ره هلم ﴿)۹۲(َ ًو من  قتل مؤمنا متعمداب﴾ فيما د  َ َ ً ِْ ْ ُ ْ َُ ْ  غالبـا)٦(﴾ بأن يقصد قتلـه مبـا يقتـل َ 
ُفجزاؤه ج نم خ﴿)٧(عاملا بإميانه  َ َ َٗ ُ َٓ ٗلدا في ا و غِضب اُهللا عَلي  و لعن اَ َِ َ َ َِ َ َْ َ َْ َ ً ًو اعد ل  عذابا عظ  ﴿)٨(ن رمحتهم﴾ أبعده ِ ْ ِ َٗ َ ًَ َ َ  َ ﴾ يف النار )۹۳(َ

ن ر ما دون ذلك )٩(مبوهذا مؤول  وله ﴿و وعيد  وزي وال بدع يف خلف ا زاؤه إن  يغف يستحله أو بأن هذا  لق ل ج ج
ن عباس ن ا بن يشاء﴾ و ع رها)١٠(مل ه أا   ظا   .............................................................ع

                                                
  ]علمية. [ره ليكون مجلة ألنه معطوف على اجلزاءإمنا قد] على قاتله[ :قوله  )١(
  ]علمية[ )لمج. (أشار املفسر إىل أن مفعوله حمذوف أي فمن مل جيد الرقبة] الرقبةَ[ :قوله  )٢(
عند الشافعي رِحمه اهللا تعاىل إن كان له عبد ولكـن يحتـاج إىل اخلدمـة أو كـان لـه ثَمـن       ] ها بهلُصحها وما يدقَبأن فَ [ :قوله  )٣(

 هن کـان لـ  إو، إن كان له عبد يعِتق وإن احتاج إىل اخلدمة: تعالی  اهللاهم رِحةفيحنبی أعند و، ولكن يحتاج إىل النفقة فالصيام    
  ]علمية[ .)يةمحدالتفسريات األ( .نين متتابعيرهام الشي صيهل علباء العبد ف باشترکلَّيفال  مثن

  ]علمية[ ".اهلداية" كما يف  رضي اهللا عنهأيب حنيفةهكذا عند  ]الشافعي[ :قوله  )٤(
 بأن ذلـك ِلجـرب   إن قلت إنّ اخلطأ ليس بذنب فما معىن التوبة منه؟ أجيب. ¼تاب اهللا عليكم توبةً½أي وتقديره  ] املقدر[: قوله  )٥(

  )صاوي. (اخلَلل الذي حصل منه يف عدم إمعان النظر والتحفّظ
 العمـد مـا يفـرق األجـزاء كـِسالح ومحـدد ِمـن خـشب وحجـر ونـار وعنـد                رضي اهللا عنه   أيب حنيفة عند   ] ِبما يقتلُ [ :قوله  )٦(

  ]علمية[ )مجالني. (عظيم أو خشب عظيم فهو عمد الشافعي رضي اهللا عنه ما ال يطيقه الِبنيةُ حىت إن ضربه حبجر 
  ]علمية. [أشار املفسر إىل أن لو قتله على ظن أنه حريب فليس عليه ذلك العذاب ] عاملا بإميانه[ :قوله  )٧(
  )كرخي. (فسره بذلك ألن كل صفة تستحيل حقيقتها على اهللا تفسر بالزمها] أَبعده ِمن رمحته [:قوله  )٨(
أي حممول على من يستِحلّ القتلَ وهذا جواب عن سؤال أبداه غـريه ِمـن معظـم املفـسرين     ] إخل... وهذا مؤول ِبمن   [:لهقو  )٩(

وحاصله أن صاحب الكبرية ال خيلد يف النار فكيف احلكـم عليـه هنـا بـاخللود وأجـاب عنـه بثالثـة أجِوبـة؛ األول والثالـث                      
فيـه تـسليم أنـه إذا جـوزي يخلُـد يف النـار وهـذا غـري         ¼ أو بأنّ هذا جزاؤه إن جوِزي½ظاهران وأما الثاين فغري صحيح إذ قوله       

وهـذا عنـدنا إمـا    ½: ونـصه ، صحيح وقد أَبدلَ البيضاوي هذا اجلواب جبواب آخر وهو محـلُ اخللـود علـى املَكـث الطويـل           
كـثُ الطويـلُ فـإن الـدالئل متظـاِهرة علـى أن عـصاةَ        خمصوص باملُستِحلّ له كما ذَكره ِعكرمة وغريه أو املـراد بـاخللود امل        

  )جمل، صاوي. (¼املسلمني ال يدوم عذابهم
وما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قـال ال تقبـل توبـةُ قاتـل املـؤمن عمـدا كمـا رواه         ] إخل... عن ابن عباس   [:قوله  )١٠(

Å     ٣٣٥  

      `  
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رة)١(وأا ناسخة لغريها رة و بينت آية ا ن آيات ا لبق  ملغف ي )٢(م عفـ أن قاتل العمد يقتـل بـه وأن عليـه الديـة إن 
ق قدرها وبينت السنة أن بني العمد واخلطأ و أن يقتلـه مبـا ال يقتـل)٣(سبعنه و  )٤(غالبـا هـ قتال يس  شـبه العمـد و

و والعمـد هـفال قـصاص فيـه بـل ديـة كالعمـد يف الـصفة و اخلطـأ يف التأجيـل واحلمـل   العاقلـة و ن)٦( أوىل)٥(عـ  مـ بالكفـارة 
ر،اخلطأ زل ملا  م و وا مـا سـلم علينـا إال تقيـة )٧(ن وق غنما فسلم علـيهم فقـا و  ن بين سليم و رجل  ن الصحابة  ر  ل  يس ه م ب م نف

وا غنمه قوه واستا ْ ياي ا الذ  منوا اذا  بتم ﴿:فقتل َ  ُ َْ َ َ ِ  ُ َ ْيَن ِ رتم للجهاد ﴿)٨(﴾َ   ْ   س يل اهللاِ ف   نواف  سا ُ  َ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ﴾....................  

                                                
  )خطيب. (ه البيهقي يف سننهروا، أراد به التشديد إذ روي عنه خالفُه. الشيخان

] ٨٢: طـه [وإنـي لَغفّـار ِلمـن تـاب﴾    ﴿كقولـه  ¼ من آيات املغفرة½اَألوىل خمصصة لغريها وقوله     ] وأا ناسخة لغريها   [:قوله  )١(
ؤمن ال والظاهر أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل املـ ] ٤٨: النساء[ويغِفر ما دون ذلك ِلمن يشاُء﴾      ﴿وقوله  

أنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقةً إذ روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنّ توبته مقبولة وظاهر أنّ اآلية من املُحكَم ألنـه        
 ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي ولو بلفظ اخلبر أما اخلبر الذي ليس مبعىن الطلب فال يدخلُه نسخ ومنه الوعد والوعيد وهذا      

  )كرخي. (أَوىل ِمن حمل كالميه على التناقُض وأَوىل ِمن دعوى أنه قال بالنسخ مث رجع عنه
ـٰ] آيةُ البقَرة[ :قوله  )٢(   ]علمية) [كرخي]. (١٧٨: البقرة[ى﴾ وهي ﴿كُتب عليكم الِقصاص يف القَتل
¼ ِدمـ يـة كالع بـل دِ ½من وجه وأشار املفسر لوجـه الـشبه بقولـه    معىن البينية أنه أشبه كالّ ] إخل... أنّ بني العمد واخلطأ  [:قوله  )٣(

  )جمل. (يعين أنه أشبه العمد يف كون ديته كديته يف التثليث وأنه أشبه اخلطأ يف كون ديته مؤجلةً وأا على العاقلة
 الحالـس  ىجرم يجِرأُ ما وال الحبِس ليس مبا الضرب دتعمي أن اهللا رمحه حنيفة أيب عند العمد شبه] مبا اليقتل غالبا   [:قوله  )٤(

 أن العمـد  وشـبه  عمـد  فهـو  عظيمـة  خبـشبة  أو عظيم حبجر ضربه إذا اهللا رمحهم الشافعي قول وهو وحممد يوسف أبو وقال
يال مبا ضربه دتعم يألنه غالبا به لقت معىن تقاصري العال صـغرية  آلـة  باستعمال يةِدم ـ يـا  لقت  أنـه  مـا ِل غالبـا ي ـا  دقـص  هغـري 

  ]علمية) [اهلداية.(دمالع هبِش فكان هوحنِو كالتأديب
  ]علمية[ ).ةاجلوهرة النري (.دم رضي اهللا عنه ال كفارة يف قتل العأيب حنيفة عند ]دمالعو [:قوله  )٥(
علمت أنه ال حيتـاج إىل هـذا بالنـسبة    مراده أن حكم كفارما ثابت بالقياس األولوي وقد   ] إخل... وهو والعمد أَوىل   [:قوله  )٦(

فيكون مـذكورا صـرحيا ال   ¼ ضربه مبا ال يقتل غالبا½لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه يف اخلطأ حيث مثله بقوله أو          
  )مجل. (مقيسا

  ]علمية. [ق عادتهفْتية على وية اآلأشار به إىل بيان سبب نزول اآل ] ملّا مرونزل[ :قوله  )٧(
دلّ بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر اإلستسالم ألنه مل يفرق بـني      است، اآلية] ﴾... ﴿إذا ضربتم يف سبيل اهللا    [ :ولهق  )٨(

¼ السالم½الزنديق وغريه وعلى أنّ الكافر يحكم له باإلسالم إذا أظهر ما ينايف اعتقاده على قراءة  
     
ويف اآليـة وجـوب التثبـت يف

  ]علمية) [اإلكليل. ( ووجوب الدعوة قبل القتالاألمور خصوصا القتل

ـــن
٢

٢
ك١٢.أي يف ثالث سنني ?

١٢.خلطأأي كا < ١٢.أي قتل اخلطأ ?
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راءة بامل وضعني ﴿)١(ثلثةقويف  َو ال  قولوا لمن ال   اليكم السلممليف ا ٰ ُ ُُ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ َ َ كلمة قوله بي التحية أو االنقياد أ )٣( بألف و دوا)٢(﴾َ
ي أمارة   )٤(الشهادة  عاليت  ً لست مؤمناسالم ﴿اإله ِ ْ ُ َ ْ وه،﴾ وإمنا قلت هذا تقية لنفسك ومالكَ َ ت تغون ﴿)٥(فتقتل  ْ ُ َ ْ َ﴾)٦( 

َ ض الحيوة الدنياذلك ﴿تطلبون ل ْ  ِ ٰ ََ ْ َ ن الغنيمة ﴿َ ةم﴾ متاعها  ٌفِعند اِهللا مغـانم كث ْ  َِ َ ِ َ َ ن قتـل مثلـه ملالـهَْ  عـ﴾ تغنـيكم 
ْكٰذلك كنتم﴿ ُ ْ ُ َ ِ ُمن قبل)٧(َ ْ َْ ولكم الشهادة ﴿َعصُ﴾ ت  رد  والكم  قم دماؤكم وأ مبج ْفمـن  اُهللا عَلـيكمم ُْ َ َ ﴾ باالشـتهار باإلميـان َ

ْف   نوا﴿واالستقامة  ُ  َ َ واَ وا بالـداخل يف اإلسـالم كمـا ف)٨(تقتلـ﴾ أن  ُ مؤمنـا وا َ ان اهللاَ  ـان بمـا  عملـون عـل بكـم ﴿فعلـ َْ ُ َ َْ َ ِ َ ِ 
ًخب ْ ا ِ َ ال  ستوي القِعدون من المؤمن ْ ﴾ فيجازيكم به ﴿)۹۴(َ َ ِْ ِ ِْ ُِ َْ ْْ ُ َٰ ن اجلهاد ﴿)٩(﴾ََ َغ ْ  اُو   ال رِع    ِ ُ ع صفة والنصب َ ر ف﴾ با ل

                                                
هذا وقوله اآليت ﴿فتبينوا﴾ وبِقي موِضع آخـر يف القـرآن   ¼ يف املوِضعني ½أي ﴿فَـتـثَـبـتوا﴾ وقوله    ] ويف قراءة باملثلثة   [:قوله  )١(

  )مجل].(احلجرات[تبينوا﴾يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ِبنبٍأ ف﴿يقرأ بالوجهني أيضا وهو قوله تعاىل 
موصولة أو موصوفة و﴿ألقـى﴾ هنـا ماضـي اللفـظ إال أنـه مبعـىن       ¼ من½الالم للتبليغ هنا و] ﴾مملن ألقى إليكم السلٰـ ﴿ [:قوله  )٢(

  )منيس. (واملاضي إذا وقع صلةً صلَح للمِضي واالستقبال، ألن النهي ال يكون عما وقَع وانقَضى¼ ِلمن يلِقي½املستقبل أي 
يرِجـع  ¼ إخل... أو االنقيـاد  ½وقولـه   ¼ بـألف ½يرِجع لقولـه    ¼ أي التحية ½أي ﴿السلَم﴾ بفتح السني والالم وقوله       ] ودوِنها [:قوله  )٣(

  )جمل. (فهو لَف ونشر مرتب وقد عرفت أنه يف بيان السبب اقتصر على قول وهنا أشار إىل قولَني¼ ودوِنها½لقوله 
ظ بكلمـة الـشهادة ال   مارة اإلسـالم وهـي الـتلفّ   أ  االنقياد مع¼االنقياد½ـ  إىل أن املراد ب   فيه إشارة    ] الشهادة مةَكِلقوله  ب[ :هقول  )٤(

عاِهمن واملُأ االنقياد كاملستمطلقد فإنه ليس معلمية. [ لذلك النهيحال[  
  )جمل. (هذا هو املقصود بالتوبيِخ والنهِيعطف على قوله ﴿وال تقولوا﴾ أي فال تقتلوه و] فتقتلوه [:قوله  )٥(
ال ½:  للقيـد فقـط كمـا يف قولـك    حال من فاعل ﴿ال تقولوا﴾ لكن ال على أن يكون النهي راجعـا         ] إخل﴾... تبتغون﴿ [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (الفَاِنيبل على أنه راجع إليهما مجيعا أي ال تقولوا له ذلك وال تبتغوا العرض ¼ ِب الِعلم تبتِغي به اجلاهلُتط
أي كنتم ِمثلَ الرجل املذكور يف مبادي اإلسالم ال يظهر منكم للناس غري ما ظهر منـه لكـم     ] إخل﴾... كذلك كنتم ﴿ [:قوله  )٧(

إلشـارة راجـع   فإسـم ا . من تِحية اإلسالم وحنِوها فمن اُهللا عليكم بأن قَِبل منكم تلك املَرتبِة ومل يأمر بالتفحص عن سرائركم            
ـٰ¼ من½لـ   )جمل.(م﴾يف قوله ﴿ ِلمن أَلقى إليكم السل

  ]علمية. [هذا تاكيد لتعظيم األمرأنّ إىل  أشار املفسر ]أن تقتلوا[ :قوله  )٨(
 واسـتدلّ ، فيها تفضيل ااهدين على غريهم وأنّ املعذورين يف درجة ااهـدين ، اآلية] ﴾...عدون﴿ال يستوى القٰ : [قوله  )٩(

واحتج ذه :قال ابن الفرس، ﴿بأمواهلم﴾ على تفضيل ااهد مباِل نفِسه على ااهد مبال يعطاه من الديوان وحنِوه      :بقوله
فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد ِمن ماِلـه  ، ى على الفقر ألنه فضل ااهد مباله على ااهد بغري ماله       اآلية من فضل الِغنٰ   
علمية) [اإلكليل. (ة املالإمنا هي من ِجه[  

َ ُ

١٢. القراءة الرائجة يف بالدنا
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ْو المج دون    س يل اهللاِ باموال م و ا فس محنوه ﴿و ع من زمانة أو ، تثناءاس ْ ِْ ِ ِِ َُ ْْ َ َِ َ ْ َ ِ ِِ ََ ُْ ِ ْ ُ ْيَنفضل اهللاُ المج د ٰ ِ َِ ٰ َُ ْ ْ باموال م و ا فس م)١(  ِْ ِِ َُ ْ َ ِ َ ْ َ ِ  
ْيَنع َ  القِعد ِ ٰ ْ ررَ ًدرجة ﴿)٢(لض﴾  َ َ ن)٣(﴾ فضيلة َ وائهما يف النية وزيادة املجاهد يال رة ﴿ست ُ و  ش باملبا ريقنيَ ن ا لف﴾   )٤(م

ٰوعد اهللاُ الحس  ﴿ ْ ُ ْ  َ ْيَن و فضل اهللاُ المج د﴾ اجلنة ﴿َ ِ َِ ٰ َُ ْ ْيَنع َ  القِعد َ  ِ ٰ ْ ررَ ًاجرا عظ  ﴿)٥(ض ﴾ لغري  ْ ِ َ ً ْ ٍدرجت  ﴿)٦(﴾ ويبدل منه)۹۵(َ ٰ َ َ

                                                
عدين﴾ هنـا أُوِلـى الـضرر    قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أراد بــ﴿القٰ . يعين فضيلة يف اآلخرة  ] إخل﴾... هدين﴿فضل اهللا اٰ   [:قوله  )١(

لُـو الـضرر كانـت هلـم نيـة ومل      أي فضل اُهللا ااهدين على أُوِلى الضرر درجةً ألن ااهد باشر اِجلهاد بنفسه وماِلـه مـع النيـة وأُو        
يباِشروا اِجلهاَد فرتَلوا عن ااهدين درجةً ﴿وكالّ﴾ يعـين مـن ااهـدين والقاعـدين ﴿وعـد اهللا احلـسىن﴾ يعـين اجلنـةَ بإميـام                  

  ٰل اهللا ار  ¼ عدينعلى القٰ ½هدين﴾ يعين يف سبيل اهللا      ﴿وفضرـزيال مث    ﴿أجـرا عظيمـا﴾  . يعين الذين ال عذر هلم وال ضيعـين ثوابـا ج 
ٍت منه﴾ قال قَتادةُ رضي اهللا عنه كان يقالُ لإلسالم درجةٌ وللهجرة يف اإلسـالم درجـة وللجهـاد    فسر ذلك األجر العظيم فقال ﴿درجٰ    

ءة حـني قـال ﴿ذلـك    وقال ابن زيد الدرجات سبـْع وهي اليت ذكر اهللا تعاىل يف سورة بـرا . يف اهلجرة درجة وللقتل يف اجلهاد درجةٌ     
مـا بـني   ، الدرجات سبعون درجـةً : وقال ابن حمرييز. بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب﴾ إىل قوله ﴿وال يقطَعون وادياً إال كُتب هلم﴾    

   رضني حجتركلّ د)ريةً  ) سـنـبعونَ سِر سماِد املُضِس اجلَولّى اهللا عليـه  روى مـسلم عـن أيب سـعيد اخلـدري أنّ رسـول اهللا صـ      . الفَر
وجبت له اجلنةُ فتعجـب هلـا أبـو سـعيد فقـال      ) صلّى اهللا عليه وسلّم(من رِضي باهللا رباً وباإلسالم ِديناً ومبحمد رسوالً    : ((وسلم قال 

مـا بـني كـلّ    ،  مئـةَ درجـٍة يف اجلنـة   ى يرفَـع اهللا ـا العبـد   وأُخـرٰ : أَِعدها يارسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم علَي فأَعادها علَيه مث قـال   
 قـد ذكـر لنـا    فإن قلت)).لم قال اِجلهاد يف سبيل اهللادرجتني كما بني السماء واألرض وقال وما هي يارسول اهللا صلى اهللا عليه وس       

الدرجـةُ اُألوىل  اهللا عزوجل يف اآلية اُألوىل درجة واحدة وذكر يف اآلية الثانية درجات فما وجه اِحلكمة يف ذلـك؟ قلـت أمـا       
فلتفضيل ااهدين على القاعدين بوجود الضرر والعذِر وأما الثانيةُ فلتفضيل ااهدين على القاعدين من غري ضرٍر وال عـذٍر        

والـدرجات درجـات اجلنـة    ، وقيل يحتمل أن تكـون الدرجـةُ اُألوىل درجـةُ املَـدح والتعظـيم         ، ففُضلُوا عليهم بدرجات كثرية   
  )خازن. (ازهلا كما يف احلديثومن

  ]علمية [.هما بعد ِلفةُم املخالَلزال يئر به لد املفسقي ]لضرٍر[ :قوله  )٢(
أي لوقوعها موِقع املَرة من التفضيل كأنـه  ¼ تفضيال½ منصوب على املصدر ِمن معىن       ﴾درجة﴿أشار به إىل أن     ] فضيلة [:قوله  )٣(

أو على احلال أي ذوي درجٍة أو على تقـدير حـرف اجلـر       . ¼ضربته ضربةً ½مبعىن  ¼ ه سوتاً ضربت½كقولك  ¼ فَضلَهم فضيلةً ½قيل  
  )كرخي. (أي بدرجة أو على معىن الظرف أي يف درجة واَألول أَوىل

  ]علمية. [ل أفراد الفريق األوراد به كلُّ حىت ي ال جمموعي الكل إفراديإىل أنّ به أشار ]نيمن الفريق[ :قوله  )٤(
  ]علمية. [قما سب ِلم التكرارلزال يئد به لقي]  ضررلغري[ :قوله  )٥(
  )كرخي. (لَ كلّ ِمن كلّ مبـين ِلكَميـّة التفضيل أي بد﴾درجاٍت﴿ ﴾أَجراً﴿أي ِمن ] ويبدلُ منه  [:قوله  )٦(
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ُمن  ْ رامة ﴿)١(﴾ منازل بعضها   ن ا ض  لكوق  م ْو مغِ ة و رحبعف َ َ ً َ ْ ًمةَ وبان بفعلهما املقـدرَ ًو  ـان اهللاُ غفـورا ﴿)٢(منص﴾  ْ ُ َ َ َ َ ﴾
ًرح ألوليائه ﴿ ْ ِ زل )۹۶(  وا)٣(ن﴾ بأهل طاعته و روا  وا ولم يها فقتليف مجاعة أ ج ع الكفار)٤(سلم وم بدر  م  ْيَن ان الذ ﴿: ي ِ   ِ
َتوف  م المل ْ ُ ُ  َ ُ كةَ َ ْظال  ا فس م)٥ (ِ ِ ِ َُ ْ  ِ ِ ع الكفارَ رةم﴾ باملقام  رك ا هلج و ْقالوا﴿ ت ُ وخبني َ ْفيم كنتم﴿)٦(م﴾ هلم  ُْ ِْ ُ يء َ ش﴾ أي يف أي 

ر ديـنكم ﴿ ْقـالوامـكنتم يف أ ُ نَ َكنـا مستـضعف ْ  ﴿)٧(ي﴾ معتـذر ِْ َ ْ َ ُ ن ﴿ُ  ن إقامـة الـد ن  ز ي﴾ عـا عـ ي ِ   االرضج ْ َ ْ ﴾ أرض مكـة ِ
ُ قالوا﴿ وبيخاَ ِالم تكن ارض اهللاِ واسعة فت اج ﴿)٨(ت﴾ هلم  َ ْ ُْ َ ًِ َُ َ ْ َ َُ َ َروا في اَ ْ ِ ْ ر كما فعل غريكم ُ ر إىل بلد آ ن أرض ا خ﴾  لكف قال اهللا ،م
ُفاول﴿:تعاىل َ كَ ً ماو  م ج نم و ساءت مص ْ اِ َ َ َِ ْ ٓ َ َ ُ َ َ ْ ُ ٰ ي)۹۷(ْ ِاال المستضعف ْ  من الرجال و النساء و الولدان ﴿)٩(ه﴾  َ ْ ْ ِْ َ َِ ٓ َ  ِ َ  َِ َ ُِ َِ ْْ َ  ﴾)١٠(.........  

                                                
ل واجلمـع  د يف األوفراه بـاإل من قعد بعذر وبينقبله ِلمن قعد بغري عذر واليت أشار املفسر إىل أن هذه لِ    ]ها بعض ،لَناِزم[ :قوله  )١(

  ]علمية. [خرة يسرينب ثواب اآل ثواب الدنيا يف جيف الثاين ألنّ
  )كرخي. (مبعىن غَفر هلم مغفرةً ورِحمهم رمحةً] منصوبان بفعلهما املقدر [:قوله  )٢(
  ]علمية. [ عادتهِقوفْ  علىةتيية اآلأشار به إىل بيان سبب نزول اآل ]ونزل[ :قوله  )٣(
مل يقبِل اُهللا تعاىل اإلسالم ِمن أَحد بعد هجرة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم حىت يهاجر إليه مث نِسخ ذلك بعد فـتح           ] فقُِتلُوا [:قوله  )٤(

  )خازن، جمل. (وهذا يقتضي أنّ إميام مل يصح وأنهم ماتوا كفّارا لكوم قادرين على اهلجرة. مكّةَ
ُ كةَ المل﴿ [:قوله  )٥( َ ثالثة منـهم يلُـونَ قـبض أرواِح املـؤمنني وثالثـة يلُـونَ قـبض أرواح        ، يعين ملَك املوِت وأعوانه وهم ستة    ] ﴾ِ

الكفّار وقيل أراد به ملَك املوِت وحده وإمنا ذَكره بلفظ اجلمع على سبيل التعظيم كما يخاطَـب الواحـد بلفـظ اجلمـع ويف          
ي هنا قوالن؛ أحدمها أنه قبض أرواِحهم والثاين حشرهم إىل النار فعلى القول الثاين يكون املراد باملالئكة الزبانيةَ الـذين       التوفِّ

  )خازن. (يلُون تعذيب الكفّار
مل ½ أو ¼ا يف كذاكن½ ى الظاهرال إذ بظاهره ال يوافقه وكان مقتض   ؤقا للس  موافِ  اجلوابِ به جعلَ  أراد املفسر  ]نيِخـبوم[ :قوله  )٦(

 ¼روا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  جمَ  إذ لَءأنكم مل تكونوا يف شي½ جعله توبيخا وعبارة عن   وأما إنْ  ¼ءن يف شي  نكُ
صار يف مقابالته جوابا بأنزين عن اهلجرة والا عاِج كن علمية. [ إال بقدر الطاقةتكليف[  

  )جمل. (إخل﴾... أي على وجه الكَِذب فلذا أَكذَبهم اُهللا تعاىل بقوله ﴿أمل تكن] قالوا﴾ معتِذرين﴿ [:قوله  )٧(
ن  الـتمكّ ِمعف وعدبالض  ألم اعتذروام الكالموا من االستضعاف وإال مل ينتِظعأشار به إىل تكذيبهم يف ما اد   ]توبيخا[ :قوله  )٨(

م موِضال بعدع اهلجرة والسعلمية [.ة يف األرضع[  
ويف اآليـة  . وإمنا كان ذلك مأواهم إلعانتـهم الكفّـار    . أي جهنم وأشار بذلك إىل أن املخصوص بالذم حمذوف        ] هي [:قوله  )٩(

  )كرخي. (الكرمية إشارة إىل وجوب املهاجرة من موِضع ال يتمكّن الرجلُ فيه ِمن إقامة الدين بأي سبب كانَ
اليك واملُراِهقون فظاهر وأما إن أريد م األطفـالُ فللمبالغـة يف أمـر اهلجـرة وإيهـام         إن أريد م املَم   ] ﴿والولدان﴾ [:قوله  )١٠(

Å     ٣٣٩  

      `  

ع
ع

ٰ ٓ 

ٰ ٓ 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ن  ْ ال  ستطيعون حيَل﴿)١(يالذ ِْ َ ْْ ُ ِ ََ رة وال نفقـة ﴿ًةَ وة هلم   ا هلج ﴾ ال  ع ً و ال ي تـدون سـ يالق  ْ ِ َ َ ْ ُ ََ ْ رة )۹۸(َ ريقـا إىل أرض ا هلجـ﴾  ط
ًفاول ك ع   اهللاُ ان  عفو عن م و  ان اهللاُ عفوا غفورا﴿ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ  َ َ ِ ُ ِو من ي اجر    س يل اهللاِ﴾﴿)۹۹(َ َْ ْ َ ِْ َ  ْ ِ ِ ٰيجد    االرض مر َ ُ ِ ْْ َِ ْ ِ ًغماَ را ﴿)٢(﴾َ ً كث ْ ا ج مها ِ َ

ًوسعة َ َ رزق ﴿  ثم  يدرِك  الموتل﴾ يف ا ُو من ي ج من ب ت  م اجرا ا   اهللاِ و رسول   ِْ ْ َُ ْ  ُ ْ ْْ ْ ُِ ُ ٖ ِ ٖ ِِ ُ ََ ََ ً ََ َ ُْ ْ ق  ر ي﴾ يف ا رة )٣(لط ن  ع جلندع  ضم كما و ب ق
ي َفقد و قَع﴿ لليثا َ ْ َ َاجره ع َ  اهللاِ و  ان اهللاُ﴿)٤(﴾ ثبتَ َ َ َ ٗ ُ ْ ً غفورا رح َ ْ ِْ  ً ُ َو اذا﴿ ﴾)۱۰۰(َ ِ ْ بتم َ ُ ْ َ رتم ﴿َ ْ   االرض فَليس عَليكم ف﴾ سا ْ ُْ َ َْ َ ِْ َ ِ
ٌجناح َ ِان  ق وا من الصلوة ﴿)٦( يف)٥(﴾ُ ٰ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ْ عَ ن أر ردوها  ب﴾ بأن  م   ......................................اثنتني إىل  ت

                                                
أا حبيث لو استطاعها غري املكلَّفني لَوجبت عليهم ولإلشعار بأا ال محيص هلم عنـها ألبتـةَ وأنّ قُـوامهم جيـب علـيهم أن        

م مىت أَمكَنت هاِجرواأبو السعود. (ي(  
باجلملة كما   وصفه فيه فكأنه نكرة فصحني إذ ال تعينيِف صفة للمستضع﴾اليستطيعون﴿ملة اجل إشارة إىل أنّ] الذين[ :قوله  )١(

   ع :يف قوله
        ولقد أمعلَر ى اللئيم يسي ِنب،د أنِّر فال يمالني (.قع صفة للمعرفة اجلملة ال تف، جداِرك بتصرعلمية) [م[  

أي مكانا يهاجر إليـه وعبـر عنـه بـاملُراغَم لإلشـعار      ¼ مهاجراًً½أي متحوال ينتقَل إليه فهو اسم مكاٍن فقول املفسر          ] غَما﴾﴿مٰر[: قوله  )٢(
  )أبو السعود(. بأنّ املُهاِجر يرِغم أَنف قوِمه أي يِذلُّهم والرغْم الذُّلُّ واهلَوانُ وأصله لُصوق اَألنف بالرغُام بفتح الراء وهو التراب

أي قبلَ أن يِصل إىل املَقِصد وإن كـان ذلـك خـارج باِبـه كمـا ينبـئ عنـه إيثـار اخلـروج مـن بيتـه علـى                      ] يف الطريق  [:قوله  )٣(
ْ توف  م المل وذلك أنه ملّا نزل قوله تعاىل ﴿¼ كما وقع ِلجندع½املهاجرة وقوله   َ ان الذ ْ ُ ُ  َِ َ يَن ُ كـةِ   َ ـا صـلّى اهللا عليـه    اآلية﴾ بعث ... ِ

       ـنب عـدنر يقال له جكبي مريض ِمعها رجلٌ من بين ليث شيخعلى املسلمني الذين كانوا فيها إذ ذاك فس ليتوسلّم إىل مكّة فت
عـد منـها واِهللا ال أبيـت الليلـةَ     ضمرةَ فقال واِهللا ما أنا ممن استثىن اُهللا فإني َألِجد ِحيلةً وِلي من املاِل مـا يـبلِّغين إىل املدينـة وأَب          

مبكّة أَخِرجوين فخرجوا به على سرير حىت أتوا به التنعيم فأدركَه املوت فصفق بيِمينـه علـى ِشـماله مث قـال اللّهـم هـذه لـك                
وسـلّم فقـالوا لـو وافَـى     وهذه ِلرسولك أُباِيعك على ما بايعك رسولُك مث مات فبلغ خبره أصحاب رسوِل اهللا صـلّى اهللا عليـه               

كلّ هجرة لطلب علـم   ]فائدة[ . فنزلت اآليةُ، وضِحك منه املشركون وقالوا ما أَدرك ما طَلب      ،  أَجراً املدينةَ لكانَ أَمتَّ وأَوىفٰ   
رةٌ إىل اهللا ورسـوِله عزوجـلّ   أو حج أو ِجهاد أو ِفرار إىل بلَد يزداد فيه طاعةً أو قناعةً أو زهداً أو ابتغـاِء رزٍق طيـٍب فهـي هجـ            

  )مداِرك، صاوي، جمل. (وإن أَدركَه املوت يف طريِقه فقد وقع أجره على اهللا تعاىل، وصلّى اهللا عليه وسلّم
  ]علمية. [ على اهللا تعاىلجوبفسر به ألن الوقوع مبعىن الوجوب وال و ]بتثَ[ :قوله  )٤(
استدلّ به على أنّ القصر بعد مجـاوزة عمـران البلـد ألن املُقـيم يف         ] عليكم جناح﴾  ﴿وإذا ضربتم يف األرض فليس    [ :قوله  )٥(

البلدة ال يسمى ضاربا يف األرض وإن نوى السفر واستدلّ بعموم اآلية على جواز القَصر يف كلّ سفٍَر طاعةً كـان أو مباحـا أو          
  ]علمية) [اإلكليل بتصرف. (حراما

 ، مـصدر جمـرور بـاحلرف    عليه يف تاويـلِ  خلت وما د  ¼أنْ½ ﴾رواقصأن ت ﴿ : إشارة إىل أن قوله    ¼يف ½فسرقدر امل  ]يف[ :قوله  )٦(
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ْان خْفتم ﴿ ُ ِ ْ ُان  ْف ِنكم)١(ِ ُ  َ ْ روهَ ْيَنالذ﴿ مبك﴾ أي ينالكم  ِ ْك وا    ُ َ عبي ﴾َ وا قان  وم)٢(لل   وبينت السنة له مفه إذ ذاك فال 
ويل ر ا راد با لطأن ا لسف رد )٣(مل و أربعة  بـو رحلتـان)٤(ه ي  م و ولـه تعـاىل ﴿)٥(هـ ن  ق ويؤخـذ  ٌفَلـيس عَلـيكم جنـاحمـ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ ﴾

ي)٦(أنه رخصة ًان ا كِ   انوا َ كم عدوا م  نا﴿.فع ال واجب وعليه الشا َْ ِ ِ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْينِ ْٰ  )۱۰۱(﴾...................................  

                                                
  ]علمية[ )اويص( .صر أي ليس عليكم جناح يف القَ¼جناح½ـق بواجلار وارور متعلِّ

لكن أخرج مسلم وغـريه  ،  جرير عن عائشةَ أخرجه ابن ، استدلّ ا من مل يجوز القصر عند األمن       ، اآلية ]﴿إن خفتم﴾ [ :قوله)    ١(
         بن اخلطّاِب قلت عمر ة قال سألتيعلَى بن أُمروا من الصلٰو: عن يقصفِتـنكم الـذين    ﴿فليس عليكم جناح أن تة إن خفـتم أن ي

      فقال يل عمر الناس رسولَ اهللا صلّى اهللا عليه و   : كفروا﴾ وقد أَِمن منه فسألت ِجبتمما ع ِجبتقَةٌ :((سلّم عن ذلك فقالعدص
  ]علمية) [اإلكليل()). تصدق اُهللا ا عليكم فَاقبلوا صدقَته

إخل﴾ ... هذا جواب اعتراض يِرد وهو أنّ القصر يف الصالة مقيد حبالة اخلـوف حيـث ورد ﴿إن ِخفـتم            ] بيان للواقع  [:قوله  )٢(
اقع وليس بقيد أو شرط ألن غاِلب أسفاِر نبينـا وأصـحاِبه صـلّى اهللا عليـه وسـلّم      فال يجوز عند األمن فأجاب بقوله إنه بيان للو     

أي فال مفهـوم خمالَفـٍة للـشرط فـال     ¼ فال مفهوم له½وقوله ، ورِضي اهللا عنهم مل تخلُ من خوف العدو لكثرة املشركني حينئذ    
 خالفا لألئمة األحنافعند (عاصي كاملُطيع يف رخصة السفَر مث إنّ ال  .يشترط اخلوف بل للمسافر القصر يف حالة األمن أيضا        

حىت أنّ اآلِبق وقاِطع الطريِق يقصران ألنّ الُمقيم العاصي يمسح يوما وليلة كاملُقيم املطيع فكذا املـسافر وألن الـسفر            ) الثالثة
  )الطحطاويحاشية ، روح البيان، صاوي، جمل. (ليس مبعصية فال يعتبر غرض العاصي

ظـاهري وأهـلُ    وممـن قـال ـذا داود ال   هصري الـسفر وطويلِـ  صر يف قَـ جوز القَي: ن قالأشار به إىل رد على م     ] الطويل[: قوله  )٣(
   )خازن ملخصا. (الظاهر

 ٥٥٤١(عـةُ فَراِسـخ   والبرد مجع بريد وهـو أرب ،  رضي اهللا تعاىل عنه ستة  أيب حنيفة عند الشوافع وعند     ]وهو أربعة بردٍ   [:قوله  )٤(
   )تاج العروس، البحر املديد، روح، جمل. (ويساِوي اثين عشر ِميالً) ِمتراً

وعنـد  ، أي سري يومني معتِدلَني بسري األثقال هذا أدىن مدة السفَر عند اإلمام الشافعي رمحـه اهللا تعـاىل           ] وهي مرحلتان  [:قوله  )٥(
ة السفر الذي جيوز فيه القصر مِسرية ثالثة أيام ولَياِليهن سريا وسطا وهو سري اإلِبل ومـشي       رمحه اهللا تعاىل أدىن مد     أيب حنيفة 

األقدام على القَصد يف البر واعتداِل الريح يف البحر وما يليق يف اجلبل وال اعتبار بإبطـاء الـضارب وإسـراِعه فلـو سـار مـسريةَ        
أمحد رضـا خـان   ال اإلمام  ق)التفسريات األمحدية.(ر مسرية يوم يف ثالثة أيام مل يقصرثالثِة أيام ولياليهن يف يوم قَصر ولو سا     

بـاب صـالة املـسافر    ، كتـاب الـصالة  ،الّـد الثـاين  ، علـى رد احملتـار   متـار  املُدجـ ( .٥٧وأميال مسرية ثلثة أيام :عليه رمحة الرمحن  
  ]علمية[ .)املدينة العلمية، ٤٩١صـ

 وإمنا اختلفوا يف جواز اإلمتام يف حال السفر فذهب أكثر العلمـاء إىل أن القـصر واجـب يف الـسفر وهـو         ]أنه رخصة  [:قوله  )٦(
وذهب قوم إىل جواز اإلمتام يف السفر ولكن القـصر أفـضل وإليـه ذهـب الـشافعي          ،  رمحهما اهللا تعاىل   أيب حنيفة قول مالك و  
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َو اذا كنت﴿)١( العداوة بني  ْ ُ َ ِ را ﴿َ ْفي مض﴾ يا حممد حا ِْ ون العدو ﴿ِ َفاقمت ل م الصلوةف﴾ وأنتم ختا  َٰ ُ ُ َ ْ َ َ ري   َ عـ﴾ وهـذا  جـ
رآن يف اخلطاب وم له )٢( لقعادة ا َفلتقم طا فٌة من م معك ﴿ )٣( مفهفال  َ  ْ ُْ ْ  َ ٓ َ ُ َ ر طائفة ﴿ْ ُ و لياخـذواخ﴾ وتتأ ُ ْ َ ْ ﴾ أي الطائفـة َ

ْاسلحت ممت معك ﴿اليت قا ُْ َ َ ِ ْفاذا سجدوامعهم ﴿﴾ َ ُ َ َ َ واَِ ْفليكونوا ﴿)٤(صل﴾ أي  ُْ َُ َ رىْ ٓ من ورا ﴿)٥(خ﴾ أي الطائفة األ َ  ْ ِِ Òْكم ُ ﴾
وا الصال ون إىل أن  تقضر س رس ﴿ حي ُ ولتات طإ فٌة اُ ى لم ُ صلوا فليصلوا معك و لياخذحتة وتذهب هذه الطائفة  ُ َْ َْ َْ َ َْ ََ َ ْ ْ  ََ َ ُْ ْ َ ٰ ْ ٓ ْوا ِ

ْحذر ُم  َ ْ ْو اسلحت م)٦(ِ ُْ َ َ َِ وا الصالَ ن خنـل)٧(ة تقض﴾ معهم إىل أن  ي   اهللا عليـه و سـلم كـذلك  بـبط وقد فعل ا صـ  رواه )٨(لنب
                                                

      )كتب الفقه. (وأمحد رمحهما اهللا تعاىل

  ]علمية [.العداوة  باعتباردوي مبعىن الالزم فيكون نسبة اإلظهار إىل العأشار املفسر إىل أن املتعد]  العداوةنيب[ :قوله  )١(
 شرط كونه فيهم وكـان  ة اخلوف ال تكون بعد الرسول حيثُأشار ذا للرد على من ذهب إىل أن صال ]يف اخلطاب [ :قوله  )٢(

  ]لميةع) [ملج (. الصالةَََ هلمقيمالذي ي هو
أي فال مفهوم خمالَفٍة للشرط فال يشترط إلقامة صالة اخلوف كونه صلّى اهللا عليه وسـلّم فـيهم فيكـون    ] فال مفهوم له [ :قوله  )٣(

املراد أنه إذا كنت فيهم كان احلكم ما ذُكر وإذا مل تكن فيهم فليقُم ـم إمـامهم تلـك الـصالةَ ومعلـوم أنّ خطـاب القـرآن                
  )جمل بزيادة. (؛ ِقسم اليصلَح إال للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم وِقسم ال يصلح إال لغريه وِقسم يصلح لَهماثالثةُ أقسام

  ]علمية) [مجل وغريه، صاوي. (¼وا يف الصالةإذا شرع½واملعىن . الكلةرادإكر اجلزء وأشار املفسر إىل ِذ] أي صلوا[ :قوله  )٤(
]علمية. [همون أنفسني هم املصلّلّصالمتناع أن يكون احلاربون حال سجود املُ الطائفة اُألوىل ال ] اُألخرىأي الطائفة[ :قوله  )٥(

  

لعل زيادة األمر باحلذر يف هذه املرة لكوا مِظنة لوقوف الكَفَرة على كـون الطائفـة القائمـة       ] ﴿وليأخذوا حذرهم﴾ [: قوله  )٦(
 وأما قبلَها فربما يظنوم قائمني للحرب وتكليف كل من الطائفتني مبا ذكر ِلما    مع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف شغٍل شاغلٍ        

... أن االشتغال بالصالة مِظنة إللقاء السالح واإلعراض عنه ومِئنة هلجوم العدو كما ينطـق بـه قولُـه تعـاىل ﴿ود الـذين كفـروا           
وأخـذ الـسالح شـرط    . ﴿وأسلحتهم﴾ مجع ِسالح وهو ما يقاتل بـه     وقوله  . إخل﴾ فإنه استئناف مسوق لتعليل األمر املذكور      

  )مدارك، أبو السعود. ( مستحبعندناعند الشافعي عليه الرمحة و
 هخلفَـ  وطائفـةً  دوالع ِهجو إىل طائفةً ؛طائفتني الناس اإلمام علج اخلوف اشتد إذا] وا الصالةَ قضهم إىل أن ت    مع ﴾اَسِلحتهم﴿[: قوله  )٧(

ذه يصلِّفي ـ  الثانيـة  السجدة من رأسه رفع فإذا وسجدتني ركعةً الطائفةمإىل الطائفـةُ  هـذه  تض ـ  جـه والعالطائفـةُ  تلـك  وجـاءت  دو 
 وسـجدتني  ركعـةً  والُّفص وىلاُأل الطائفةُ وجاءت دوالع جهو إىل وذهبوا واملِّسي ومل ملَّوس دهشوت وسجدتني ركعةً اإلمام م يفيصلِّ
م قراءة بغري حداناوقونالِح أل وتشهوسلَّ وادوام ومضوجه إىل او بقـراءة  وسـجدتني  ركعـةً  واوصـلُّ  خـرى اُأل الطائفةُ وجاءت العدو 

 اخلـوف  صـالة  ىصـلّ  والـسالم  الـصالة  عليـه  النيب أنّ عنه اهللا رضي مسعود ابن رواية فيه واألصل ،واموسلََّ دواوتشه مسبوقون ألم
  ]علمية [)باب صالة اخلوف، كتاب الصالة، اهلداية (.قلنا اليت الصفة على

قد محل املفسر عليه الرمحة هذه اآلية على صالة بطن خنل ومحلها بعض املفسرين على صالة عـسفان           ] ببطن خنل  [:قوله  )٨(
Å     ٣٤٢  

      `  

 نـــ
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ص١٢.أي وهي الواقفة جتاه العدو ?
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َود الذ ك وا لو  غفلونالشيخان ﴿ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ ْْ ُ َ ين ِ َ عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عَلة ﴿ ﴾ إذا قمتم إىل الصالَ   ْ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ ََ ِ ِ ُِ َُ َ ًيكم ميَلة واحدةِ َ ِ  ً ْ ْ ﴾ بأن ُ ْ
ر بأخذ السال)١(وهذا حيملوا عليكم فيأخذوكم ُ  و ال جناح عَليكم ان  ان بكم اذى من م  او كنتم مر   ان  ضعوا ﴿ ح معلة األ َْ ْ ٍَ ْ ْ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ  ُ َُ ُ ُ ً ِ َ ََ ِ َ َ

ْاسلحتكم ُْ َ َ ِ وها وهذاَ ي يفيد إجياب محلها عند عدم الع)٢(حتمل﴾ فال  ولني للشا و أحد  فعذر و ق ح )٣(والثاين أنه سنة ه ج ور
ْو خذوا حذركم﴿ ُ َ ْ ِ ْ ُ ُ ن العدو أي احرتزوا منه ما استطعتم ﴿)٤(﴾َ ًان اهللاَ اعد للكِ  عذابا م  نام  َْ ِ  ً َ َ ْينَ ِْ ٰ ِ  َ  ِ)۱۰۲(﴾................  

                                                
ا رأى املشركون رسول اهللا صلّى اهللا عليه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملّ . ومحلها بعض آخر منهم على صالة ذات الرقاع       

وسلّم وأصحابه قاموا إىل صالة الظهر وهو يؤمهم وذلك يف غزوة ذات الرقاع ندموا علـى تـركهم اإلقـدام علـى قتـاهلم فقـال         
وا بعضهم دعوهم فإن هلم بعدها صالة هي أحب إليهم من آبائهم وأوالدهم وأمواهلم يريدون صالة العصر فـإن رأيتمـوهم قـام         

إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم فرتل جربائيل عليه الصالة والسالم ؤالء اآليات بني الصالتني فعلّمـه كيفيـة أداء صـالة اخلـوف         
ذهب اجلُمهور إىل أن صالة اخلوف ثابتة مشروعة بعده عليه الصالة والـسالم يف    . وأطلعه اهللا عزوجل على قصدهم ومكرهم     

علّم رسوله عليه الصالة والسالم كيفية أداء الـصالة حـال اخلـوف لتقتـدي بـه اُألمـة فيتنـاولُهم        غايته أنه تعاىل    ، حق كل األمة  
  )روح البيان. (اخلطاب الوارد له عليه الصالة والسالم

  )جمل. (﴾...أي قوله ﴿ود الذين كفروا] وهذا [:قوله  )١(
  )جمل. (أي قوله ﴿وال جناح عليكم﴾] وهذا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ ).داركم( . كما مر آنفاً رضي اهللا عنه مستحبأيب حنيفةعند و ]ةسن[ :قوله  )٣(
م وذلك أنـه غَـزا بـين محـاِرب     ى اهللا عليه وسلّقال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت يف النيب صلّ         ] ﴿وخذوا ِحذركم﴾ [: قوله  )٤(

   الس الناس عضأحدا فو ون من العدورلوا وال يزفخرج رسـولُ اهللا صـلّ  وبين أمنار فن ضـع    ى اهللا عليـه وسـلّ  الحم حلاجتـه وقـد و
م وبـني أصـحابه   ى اهللا عليـه وسـلّ  ِسالحه حىت قَطََع الوادي والسماُء ترش باملَطَر فسالَ الوادي فحالَ السيلُ بني رسول اهللا صلّ      

    لينثُ بن احلارث املُحاِريب فقال قَتر به غَورصرة فبر من اجلبـل ومعـه الـسيف ومل    فجلس حتت شجله مث احنَداُهللا إن مل أَقت 
صـلّى اهللا عليـه   (م إال وهو قائم على رأسه وقد سـلَّ سـيفَه ِمـن ِغمـِده وقـال يـا حممـد        ى اهللا عليه وسلّيشعر به رسولُ اهللا صلّ    

،  قال اللّهم اكِْفين غورثَ بن احلـارث مبـا شـئت   مث، ¼اهللا½: من يمنعك ِمين اآلنَ فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم        ) وسلّم
م به فانكَب ِلوجِهه من زلَّخٍة زلِّخها فندر السيف مـن يـده فقـام    ى اهللا عليه وسلّى غَورثٌ بالسيف ِليضِرب رسولَ اهللا صلّ   فأَهٰو

فقـال أتـشهد أن ال إلـه إال    ، ي اآلنَ فقال ال أحـد م فأخذ السيف مث قال يا غَورثُ من يمنعك من   ى اهللا عليه وسلّ   رسول اهللا صلّ  
اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأُعِطيك سيفَك؟ فقال ال ولكن أشهد أن ال أُقاتلَك أبدا وال أُعني عليك عدوا فأعطاه رسول اهللا       

ورثٌ م أنا أحق بذلك منك فرجـع غَـ  سلّى اهللا عليه وم سيفَه فقال غورثُ واِهللا ألنت خري مين فقال النيب صلّ      ى اهللا عليه وسلّ   صلّ
م إىل أصحابه وأَخبرهم ى اهللا عليه وسلّوسكَن الوادي فرجع رسولُ اهللا صلّ     : قال. إىل أصحابه فقَص عليهم ِقصته فآمن بعضهم      

  )أبو السعود، روح البيان. (باخلبر
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َفاذا قض تم الصلوة ﴿)١(ذا إهانة  ٰ ُ ُ َ َْ َ َ رغتم منها )٢(﴾ِ ُفـاذْ وا اهللاَ﴿)٣(ف  ُ ح ﴿َ ْقـ  و قعـودا و ع   جنـوبكملتـسبي﴾ بالتهليـل وا ُٰ ِ ْ ُْ ُ َ ً  ُ ُ ً ٰ ِ ﴾
ْفاذا اطماننتم ﴿)٤(أي يف كل حال مضطجعني ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ فاقيموا الصلوة ﴿)٥(﴾ أمنتمِ  ٰ ُ ْ ِ َ وقها ﴿َ َان الصلوة  انت ع َ  المؤمن ْ  حبق﴾ أدوها  ِ ِ َ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ  ٰ  

ًك با ٰ ر)٦(﴾ِ وبا أي  مف  ًموقوتضا ﴿ومكت  ْ ر عنه)۱۰۳(اُْ زل،خ﴾ أي مقدرا وقتها فال تؤ ي   اهللا عليـه و )٧(ن و صـ ملا بعث ا لنبـ
وا)٨(سلم راحات جع طائفة يف طلب أيب سفيان وأصحابه ملا ر وا ا ن أحد  جل  فشك ْو ال ت نوا﴿:م ُِ َ َ وا ﴿َ ِ   ابتغاءتضعف﴾  ٓ َ ِِ ْ ﴾

ِ القومطلب ﴿ ْ َ وهم ﴿ْ َان تكونوا تالمونتل﴾ الكفار لتقا ْ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُ ْ راح ﴿﴾ِ َفان م يالمون كما تالمونجل جتدون ألم ا َْ ُْ َُ َْ ْ  َ َِ َ َ ُْ ﴾ أي مثلكم وال َ

                                                
  ]علمية [.قليجاز عبيل إسناد الفعل إىل سببه ففيه ماب من قَ إىل العذنيهفيه إشارة إىل أن إسناد املُ ]ذا إهانة[ :قوله  )١(
هـي يف املـريض يـصلي    : قـال ابـن مـسعود   ، اآلية ] جنوبكم﴾ما وقعودا وعلٰىوة فاذكروا اهللا قيٰ  ﴿فإذا قضيتم الصلٰـ  [ :قوله  )٢(

  ]ميةعل) [اإلكليل. (أخرجه بن أيب حامت، قائما فإن مل يستطع فقاعدا فإن مل يستطع فعلى جنبه
عف مـا  فيـه إشـارة إىل ضـ   و،  رضي اهللا تعاىل عنه   أيب حنيفة على مذهب   ¼ فرغتم منها ½فسر املفسر بقوله     ]فرغتم منها [ :قوله  )٣(

ا دعني وقعـو قـارِ ني ومِيِفساا مموها كيف ما أمكن قيا فصلّ اخلوفدالصالة واشتء   إن معناه إذا أردمت أدا     )الشافعية (قال البعض 
ألنه   ِمنيرام  رضي اهللا عنـه  أيب حنيفةومذهب الشافعي عليه الرمحة وجوب الصالة حال احملاربة وعند      . الظاهر جماز خالف 

طمئنعلمية. [ال يصلّي احملارب حىت ي[  
 األحوال ال التخصيص بتلك األحوال فـال يـرد   ث مجيعذكر األحوال الثالمن   أشار به إىل أن املراد    ] أي يف كل حال   [ :قوله  )٤(

  ]علمية [.تقييد اال لتسبيح التهليل ال خيتص بتلك األحوال فما وجهأن ا
نـان القلـب مـن اخلـوف ال مطلقـا فـال يـرد أنـه ال يـشترط          ئنـان اطم ئ إىل أن املـراد مـن االطم        به أشار املفسر ] منتِمأَ[ :قوله  )٥(

  ]علمية [.شاغلنان من مجيع املَئاالطم
. فـسرها بـذلك ابـن مـسعود وغـريه     ، هـذه أصـل مواقيـت الـصالة     ] با موقوتـا﴾   كتٰ ﴿إن الصلوة كانت على املؤمنني    : [قوله  )٦(

  ]علمية) [اإلكليل(
  ]علمية. [تية على وفق عادتهية اآلأشار به إىل بيان سبب نزول اآل ]ونزل[ :قوله  )٧(
¼ طائفـة ½وقولـه  . ـبر به لكان أوضحأي ملّا أَمرهم باخلروج ولو ع] إخل... ملّا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم طائفةً        [:قوله  )٨(

أي أبوسفيان وأصحابه أي ونزلوا ¼ ملّا رجعوا½هي مجيع من حضر أُحدا من املؤمنني اخلالصني وكانوا ستمئة وثالثني وقوله         
ى اهللا عليـه   صـلّ مبلل وهو موِضع قريب من املدينة وتشاوروا يف العود إىل املدينة ليستأِصلوا املسلمني فبلغ ذلـك رسـولَ اهللا       

ى يف اليوم الثاين ِمن وقعة أُحٍد ليخرج كلُّ من كان معنا باألمس وال يخرج معنـا غريهـم فخرجـوا حـىت بلغـوا إىل               م فنادٰ وسلّ
  )جمل. (محراء األسد وتقدم بسطُ هذا يف آل عمران
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َو ترجونع   قتالكم ﴿)١(اجيبنو ْ ُ ْ َ َمن اهللاِ﴾ أنتم ﴿َ واب عليه ﴿ِ ر وا ن ا لث﴾  لنص َما ال يرجونم َْ ُ ْ َ زيدون عليهم َ ت﴾ هم فأنتم 
وا أرغب منهم فيه ﴿ و ي أن  نبذلك  تك ِو  ان اهللاُ علفينبغ َ َ َ يءًْ َ ًحِك  ﴿)٢(ش﴾ بكل  ْ رق طعمة .﴾ يف صنعه)۱۰۴(َ  )٣(سو

وجدت عنده)٤(وخبأها بن أبريق درعا ودي  ف عند  ي   اهللا )٥(يه ومه ا رقها فسأل  رماه طعمة بها وحلف أنه ما  ص  لنب ق س ف
َ انا انزلنا اليك ا ِكتب﴿:عليه و سلم أن جيادل عنه ويربئه ف ل ٰ ْ ََ ْ ِ ِۤ َۤ ْ َ ْ َ رآن ﴿  ْبـاللق﴾ ا ق بـَ حقِ َ لـتحكم بـ ْ  نزل ﴿أمتعلـ﴾  َ َْ ُ َ ِ

َالناس بما ار ك ٰ َ ۤ َ ِ ِ ٓو ال تكن للخا﴾ فيه ﴿اهللاُ ﴿)٧( أعلمك)٦(﴾  َ ْ  ُْ َ َ َِ Ò ْ َن ًخص  كطعمة ﴿)٨(﴾ِ ْ ِ ِو استغِ  ﴾ خماصما عنهم ﴿)۱۰۵(َ ْ َ ْ  
ً ان اهللاَ  ان غفورا رح  ﴿)٩(﴾ مما مهمت بهاهللاَ ْ ِْ   ً ُ َ َ َ ْ ال تجادل عن الذ يختانون ا فس مَو﴾ ﴿)۱۰۶(ِ َُ َ َُ ِْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ْينَ  ِ َْ ُ﴾......................  

                                                
  )جمل. (ن ختفيفاإال أن يكون حذف النو¼ يجبنون½الصواب ] نواوال يجب [:قوله  )١(
  ]علمية [. حذف املفعول للتعميمأشار املفسر إىل أنّ ]يءبكل ش[ :قوله  )٢(
مزة مضمومة فباء موحدة مفتوحة فتحتيـة سـاكنة فـراء    ¼ ابن أبريق½بتثليث الطاء والكسر أشهر وقوله   ] وسرق طعمة  [:قوله  )٣(

وع من الصرف وطعمة هذا من األنصار من بـين ظفـر سـرق الـدرع     فهو مصغر أَبرق فهو ممن    . مكسورة فقاف كذا يف املغين    
هم طعمةُ ا فحلف أنه ما أخـذها  من دار جاِره قتادةَ وكان يف ِجراب فيه دقيق أو نخالة وفيه خرق فصار الدقيق يتناثَر منه فأتٰ   

أصحاب الدرع نتــتبع أثـر الـدقيق فتتبعـوه حـىت      وما له ا علم كاذبا وكان أَودعها عند يهودي يقال له زيد بن السمني فقال    
نذهب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا   : وصل إىل دار اليهودي فأَخبر أنه أَودعها عنده طعمةُ وشِهد به قومه فقال بنو ظفر قوم طعمة            

ى اهللا عليـه   ومل يظهر له صلّعليه وسلم نشهد أن اليهودي هو السارق لئال نفتضح بل عزموا على احللف فذهبوا وشهدوا زوراً  
م قادح فيهم فهم بقطع اليهودي فأعلمه اهللا تعاىل احلال بالوحي فهم أن يقضي على طعمة فهرب إىل مكّـة وارتـد ونقـب      وسلّ

  )خطيب، مجل، مدارك. (حائطا ليسِرق متاع أهله فوقع عليه فقتله فمات مرتدا
  )جمل. (ع احلديد مؤنثة وأما ِدرع املرأة فمذكّر أي قميصهاأي الدرع ألن ِدر] وخبأَها [:قوله  )٤(
  )جمل بتصرف. (أي عند طعمة بعد أَن فُتش عنها وحلف ما أخذها] فوِجدت عنده [:قوله  )٥(
َار ك﴿لتحكم بني الناس مبا    : [قوله  )٦( ٰ .  مِحـق يف اآلية أنه ال جيـوز ألحـد أن يخاِصـم عـن آخـر إال بعـد أن يعلـم أنـه        ] اهللا﴾ َ

  ]علمية) [اإلكليل(
أشار املفسر إىل أنه ليس من الرؤية بالبصر ألن احلكم ليس من املبصرات واملراد بالعلم املعرفة فال يـرد أن        ] كمعلَأَ[ :قوله  )٧(

  ]علمية [. وهاهنا ليس مبوجودفاعيلَ مثةَقتضي ثال إذا كان من الرؤية مبعىن العلم ي¼ىٰرأَ½
الالم للتعليل ومفعول ﴿خصيما﴾ حمذوف أي خماصما للربيء من السِرقَة وهو اليهودي ويشري له قـول        ] ﴾﴿للخآئنني [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼خماصما عنهم½املفسر 
وهو ِمن باِب أنّ للسيد أن يخاِطب عبـده  . أي ِمن القضاء على اليهودي بقطع يِده تعويال على شهادم        ]مما هممت ِبه   [:قوله  )٩(

Å
     ٣٤٥  

      `  

٢

ك١٢.أي يف احلرب ?

٢٢ ٣٣
١٢.ي عن طعمةأ ?
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ي وا باملعا صو ن ًان اهللاَ ال يحب مـن  ـان خوانـا﴿)٢( ألن وبال خيانتهم عليهم)١(خي  ََ َ ََ ِْ  ِ ُ ً اثـ  ﴿)٣(﴾ كثـري اخليانـة  ْ ِ ﴾ أي )۱۰۷(َ
َ  ستخفون ﴿)٤(يعاقبه ْْ ُ ْ َ ومه حياء ﴿  َ من الناس وق﴾ أي طعمة و ِ  َ ْ ال  ستخفون من اهللاِ و  ُو مع مِ ُ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ََ تون ﴿)٥(﴾ بعلمهَ َاذْ ي    َْ ُ ُ ِ ﴾

ِ ما ال ير   من القول ﴿)٦(يضمرون ْ َ ْ َ ِ ٰ ْ َ َ زمهم   احلَ ن  ع﴾  ع ودي بها ﴿م ي ا رقة ور ي ا ليهلف    م لس نف َو  ان اهللاُ بما  عملون ع َْ ُ َ َْ َ ِ َ َ
ًمحيطا ْ ِ َ ا ﴿)٧(﴾ علما )۱۰۸(ُ ِ ؤالء ﴿)٨ (﴾ يا  ٓ َ ُ وم طعمـة ﴿  ْجـدلتملقـ﴾ خطـاب  ُٰ ْ ْعـن م﴾ خاصـمتم ﴿َ ُ ْ ن طعمـة َ عـ﴾ أي 
رئ َوَوذ ِ   الحيوة الدنيا فمن يجادل اهللاَ عن م يوم القيمة ﴿¼عنه½قيه و َِ َٰ ْ َ ْ ِٰ َْ ِ َْ ْ َ ُ ْ َِ ُ   َ ْ ً ام من يكون عَلي م وكيال﴾ إذا عذبهم ﴿َ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َْ ُ ُ   ْ وىل )۱۰۹(َ يت﴾ 

رهم ويذب عنه َو من  عمل سو ء َا يفعل ذلك ﴿)٩(م أي ال أحدمأ ْ َ ُ َ ْ وء به غـريهَ ْ ودي ﴿)١٠(يس﴾ ذنبا  ي طعمـة ا ر ليهـ  مـ ْ او ك َ

                                                
  )جمل، صاوي. (¼حسنات اَألبرار سيـئَات املُقَرِبني½:  شاَء أو ِمن بابِبما

رد أن اخليانـة صـدرت مـن واحـد فمـا       ي  مطلقا فال  أشار املفسر إىل أن املراد باخليانة املعصيةُ      ] عاصيخيونوا باملَ [ :قوله  )١(
  ]علمية. [وجه نسبتها إىل اجلميع

أشار به إىل جواب عما يقال مل قال تعاىل ِلطعمةَ وملن ذب عنـه أـم خيتـانون أنفـسهم مـع أـم       ] ألن وبال خيانتهم عليهم  [ :قوله
 ود على نفسه وال شكعالغري ظاهرا خيانةٌ لنفسه يف احلقيقة ألن ضرر تلك اخليانة ي هم؟ فأجاب عنه بأنّ خيانة حقون غريونخي

  ]علمية[) ٣/٤٠٤، شيخ زاده(. قِّها فعبر خبيانة النفس عن خيانة الغري مجازا باعتبار املَآلأنّ إضرار النفس خيانةٌ هلا وتعرض ِلح
تعليق عدم املَحبة الذي هو كناية عن البغض والـسخِط باملبـالغ يف اخليانـة واإلِمث لـيس لتخصيـصه بـه            ] كثري اخليانة [ :قوله  )٣(

  ]علمية [)جمل. (ة بل لبيان إفراط طعمةَ وقوِمه فيهماحىت يفيد أنه يِحب من عنده أصلُ اخليان
تفسري ِلعدم املَحبة وذلك ألن هذا طلب إلبطال رسالة الرسول عليه الـصالة والـسالم وإرادة إظهـار كذبـه              ] عاِقبهأي ي  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (وهذا كفر
حـال السـتواء    سوى تـرك مـا يـستقبحه إذ االسـتخفاء مـن اهللا م     يشري به إىل أنه ال طريق هلم إىل االستخفاء منه  ] بعلمه [:قوله  )٥(

  )جمل. (اخلَفاء واجلهر عنده سبحانه وتعاىل فيكون جمازا عن احلياء
  )مجل. (هذا املعىن هو املراد من التبييت هنا وإن كان التبييت يف األصل معناه تدبري األمر ليالً] ضِمروني[: قوله  )٦(
  ]علمية [. عن نسبة اإلحاطة إىل اهللا تعاىلرفع اإلام وتعاىل فيهم اجلسمية فيه سبحانه إىل دفع توهأشار ب] علما[ :قوله  )٧(
 ،ره خبـ ﴾ءآلؤهٰـ ﴿ وأ مبتـد ﴾أنـتم ﴿ ن قـال إنّ  على مـ رد ى حبذف حرف النداء و مناد﴾ءؤآلٰه﴿ تنبيه على أن   فيه ]يا[ :قوله  )٨(

ووجه الردأنه ي هى عنٰبأبا وغائبا وألنه ياحد خماطَ الوءم أن يكون الشيلزٰج﴿  خطابدعلمية [.﴾ملت[  
  )جمل. (أى اجلدال والوكالة عنهم¼ ذلك½أشار به إىل أنّ االستفهام إنكاري مبعىن النفي يف املوِضعني فقوله ] أي ال أحد [:قوله  )٩(
 يف مقابلته وهو تابع يف ذلك للكشاف وهـو أَظهـر مـا قيـل     دل على ما قدره وقوع ﴿أو يظِلم نفسه﴾       ] يسوُء به غريه   [:قوله  )١٠(

  )كرخي. (يف اآلية

١٢.﴾عنهم﴿مكانَ  ?

٢
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ٗيظلم  ْفس  َْ ََ ْ را عليه ﴿ِ ِثم   ستغِ  اَهللاص﴾ يعمل ذنبا قا ْ َ ْ َ ً يجد اهللاَ غفورا ﴿)١(﴾ منه أي يتبُ ْ ُ َ ِ ِ ًرح ﴾ له ﴿َ ْ ِ ْ و مـن ﴾ بـه ﴿)۱۱۰(  َ َ
ْيكسب  ِ ْ ًاثما  ْ ٖفانما يكسب  ع    ْفس  ﴾ ذنبا ﴿ِ ِ َِ ٰ َ ٗ َُ ْ َ َ ر غريه ﴿ِ  ًو  ان اهللاُ عل  حكِ يض﴾ ألن وباله عليها وال  ًْ َْ ِ َ َ َ ْو من ﴾ يف صنعه ﴿)۱۱۱(َ َ َ

ِ يكسب خطيـ َِ ْ ْ ًئة  ًاو اثما ﴾ ذنبا صغريا ﴿َ ْ ِ ْ ٖثم  يرم ب  ﴾ ذنبا كبريا ﴿َ ِ ِ ْ َ ًٔريرياُ ٓ ْب ِ َ فقد احت﴾ منه ﴿َ ْ ِ َملََ ًب تانا ﴿)٢( ﴾ حتملَ َ ْ رميه ﴿ُ  و ب﴾ 
ًاثما م  نا ْ ِ  ً ْ َو لو ال فضل اِهللا عَليككسبه ﴿ب﴾ بينا )۱۱۲(ِ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ٗو رحمت ﴾ يا حممد ﴿َ ُ َ ْ َ ْل مت ﴿)٣(﴾ بالعـصمةَ  َ رت ﴿َ ٓطإ فـٌة ضـم﴾ أ  

ْمن م ُ ْ وم طعمة ﴿  ن  ق﴾  َان  ِضلوكم ْ   ْ ق بتلبيسهم عليـك َ ن القضاء با حل﴾  ْو ما  ُِضلون اال ا فس م و ما   ونك مـن﴿ع ِْ َِ َ  ْ  ُ َ ََ َ ََ َُ َ ُ ْ ۤ  ْ ﴾
ٍ  ء ﴿)٥)(٤(زائدة ْ َو انزل اُهللا عَليك ا ِكتب﴾ ألن وبال إضالهلم عليهم ﴿َ َ َٰ ْ َ ْ َ َ ْ رآن ﴿َ َو الحكمةلق﴾ ا َْ ْ ِ ن األحكام َ م﴾ ما فيه 
ُو علمك ما لم تكن  عَلم﴿ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ  َ ن األحكام والغيب ﴿َ َ ان فضل اِهللا عَليكَو م﴾  ْ َ ُ ْ َ َ ًعظ  وغريه ﴿)٦(﴾ بذلكَ ْ ِ ْال خ ْ     ﴿.﴾)۱۱۳(َ ِ َ َ َ

ْكث ْ  من نجو  م ُْ ٰ ْ   ٍِ ون فيـه)٨(  أي النـاس)٧(﴾َ ون)٩(ج أي مـا يتنـا وى ﴿ِ اال ﴿)١٠(ث ويتحـد َمـن امـر جنـ﴾  َ ََ ْ ـصدقة او )١١(ْ َ ٍ َ َ َ ِ

                                                
وهـذه اآليـةُ دلّـت    ،  اإلصـرار عأي يصدق يف التوبة فليس املراد جمرد اللسان وقيد بالتوبة ألنه ال ينفع االسـتغفار مـ         ] أي يتب  [:قوله  )١(

  )كرخي. (كفرا أو قتال عمداً أو غصبا لألموال ألن السوء وظلم النفس يعم الكلَّ أن التوبة مقبولة من مجيع الذنوب سواء كانت على
  ]علمية [.ل يف أخذ اإلمثل لشهرة التفع بالتفعر االفتعالَفس ]لَمحت[ :قوله  )٢(
  )جمل. (أي من الذنوب صغائِرها وكبائِرها] بالِعصمة [:قوله  )٣(
  )ملج. ( املطلق أي شيئا من الضرر ال قليال وال كثرياأي يف املفعول] زائدة [:قوله  )٤(
  ]علمية [.ني بنفسهى إىل املفعولَتعد ي¼رـضي ½أشار املفسر إىل أن ]زائدة[ :قوله  )٥(
م كالفـضائل الـيت اخـتص ـا ممـا ال يعلـ      ¼ وغِريه½أي بإنزال الكتاب واحلكمة وتعليِمه ما مل يكن يعلم وقوله       ] بذلك [:قوله  )٦(

  )صاوي. (كُنهه إال اُهللا عزوجلّ
بـاملعروف واإلصـالِح بـني النـاس وأنّ كـالم       فيه احلَثّ على الـصدقَة واألمـرِ    ، اآلية] هم﴾﴿ال خري يف كثري من جنوٰ     : [قوله  )٧(

  ]علمية) [اإلكليل. (الناس عليه ال له إال ما كان يف هذا أو ِحنوه
  )كرخي. (وقيل عائد إىل قوِم طعمةَ املتقدمني يف الذِّكر. ية عامة يف حق مجيع الناسأشار به إىل أنّ اآل] أي الناس [:قوله  )٨(
  )جمل. (تفسري واملعىن ال خري يف كثري من كالمهم¼ ويتحدثُون½أي به وقوله ] أي ما يتناجون فيه [:قوله  )٩(
  )صاوي. (إثنان فَفَوق، ى املُحادثة ِمن بعض القوم لبعض معىن النجٰوأشار بذلك إىل أنّ] أي ما يتناجون فيه ويتحدثُون [:قوله  )١٠(
ى مصدر ويف الكـالم حـذف مـضاف وقيـل     قدره ليفيد أنَّ االستثناء متصل على أنّ النجوٰ    ] إخل﴾... ى ﴿من أَمر  إال﴾ نجوٰ ﴿ [:قوله  )١١(

  )كرخي. (لكن من أَمر بصدقَة ففي نجواه اخلري½ مبعىن لألشخاص وليست من جنس التناِجي فيكون¼ من½االستثناء منقِطع ألنّ 

٢٢

٢٢

٣٣

١٢.بريئاشخصا أي 

:

 ١٢.من الذنبأي 
?

=١٢.رمى طعمة زيداكما 
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ٍمعروف ْ ُ ْ ر ﴿)١(﴾َ ِاو اصَالح ب ْ  الناسب عمل  َ َ ْ ْ ِ َ و من  ْفعل ذلكَ ِ ٰ ْ ََ  ْ ور ﴿)٢(﴾َ َابتغاء ك املذ ٓ َ ِ ِمرضات اهللاِ﴾ طلب ﴿ْ َ ْ ن َ م﴾ ال غريه 
ور الدنيا ِفسوف نؤتي  ﴿)٣(مأ ْ ِ ُ َْ َ ْ ون والياءَ ًاجرا عظ  أي اهللا ﴿)٤(لن﴾ با ْ ِ َ ً ْ ِو من  شاقق﴿.﴾)۱۱۴(َ  ِ َ ْ َ َالر سـول﴾ خيـالف ﴿َ ْ ﴾ فيمـا ُ

ق ﴿ ن ا حلجاء به  َمن  عد ما تم َ ِ ْ َ ٰب   ل  ال دىِ  ُ ْ ُ َ َ زات ﴿َ  ق با ر له ا ملعج﴾  حل ْو ي بع ظه ِ  َ ريقا ﴿َ َغ ْ  س يل المؤمن ْ ط﴾  ِِ ِ ْ ُ َْ ْ ِ َ  أي )٥(﴾َ
ن ن الد يريقهم الذي هم عليه  م ر)٦(ط َ نول  ما تو   ﴿يكف بأن  ََ َ ٖ ن الضالل بأن ُ  واله  ّ﴾ جنعله واليا ملا  خنل م ي بينه وبينه ت

ٖو  صل يف الدنيا ﴿ ِ ْ رة ﴿﴾ ندخلَُ َج نمخه يف اآل  َ ًو ساءت مص ْ ا﴾ فيحرتق فيها ﴿َ َ َِ ْ ٓ َ ي)۱۱۵(َ رجعا  هـ﴾  ْان اَهللا ال  غـِ  ان ﴿)٧(م َ َُ ْ َ  ِ

                                                
هو كل ما يستحِسنه الشرع وال ينكره العقلُ فينتظم فيه أصناف اجلميل وفنونُ أعمـال البـر كالكِلمـة      ] ﴿أو معروف﴾  [:قوله  )١(

.  قولـه ﴿أو إصـالح﴾ عطـف خـاص علـى عـام      الطيبة وإغاثِة املَلهوف والقرِض وإعانِة احملتاج فهو أعم ِمن الصدقَة ويكـون           
ولعلّ ختصيص هذه الثالثة بالذِّكر أنّ عمل اخلري املتعدي للناس إما إيصالُ منفَعٍة أو دفع مضرٍة واملنفعـة إمـا جـسمانية وإليـه       

شـري إليـه بقولـه ﴿أو إصـالح     ودفع الضرر أُ، اإلشارة بقوله ﴿إال من أمر بصدقة﴾ وإما روحانية وإليه اإلشارة باألمر باملعروف  
  )أبو السعود، مجل. (بني الناس﴾

وكالم املفسر حمتِمل للـوجهني إذ  ، اإلشارة إما لألمر بأحد املذكورات وإما ألحدها؛ تفسريان      ] ﴿ومن يفعل ذلك﴾   [:قوله  )٢(
إخل﴾ مث قـال  ... إال مـن أمـر  فـإن قيـل كيـف قـال ﴿    . املذكور يحتمل أن يراد به األمر باألمور املذكورة وأن يراد به نفسها  

أجيب بأنه ذَكر األمر باخلري ليدلّ به على فاعلـه ألن مـن أمـر بـاخلري إذا     ¼ ومن يأمر بذلك½﴿ومن يفعل ذلك﴾ وكان األصل   
عـده  ى أن يدخل يف زمرم مث قال ﴿ومن يفعل ذلك﴾ فذَكر فاعـلَ اخلـري وو     دخل يف زمرِة اخلَريين كَانَ الفاعلُ للخري أَحرٰ       

فعبر عن األمـر بالفعـل ألن األمـر بالفعـل أيـضا      ¼ ومن يأمر بذلك½بإيتاء األجر العظيم إذا فعله ابتغاَء مرضاِة اهللا وجيوز أن يراد    
  )كرخي، جمل. (فعلٌ من األفعال

  )كرخي. ( لَم يستِحق به ِمن اهللا أجراًأي ألنّ األعمال بالنيات وأنّ من فَعل خريا رياًء وسمعةً] ال غريِه ِمن أمور الدنيا [:قوله  )٣(
﴾ اهللاأي قرأ أبو عمرو ومحزةُ مبثناة حتتيـة مناسـبةً للغيـب يف قولـه ﴿ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـاة          ] بالنون والياء  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (﴿ونصِله﴾، والباقُون ِبنوِن العظَمة على سبيل االلتفات مناسبةً لقوله اآليت ﴿نولِّه﴾
أي السبيل الذي هم عليه من الدين احلَِنيفي وهو دليل على أنّ اإلمجاع حجة ال تجوز ] ﴿ويتبع غري سبيل املؤمنني﴾ [:ولهق  )٥(

ى اهللا خمالَفتها كما ال تجوز مخالَفةُ الكتاب والسنة ألن اهللا تعاىل جمع بني اتباع غري سبيل املؤمنني وبني مشاقَِّة الرسول صـلّ      
  )مداِرك. (م يف الشرط وجعل جزاَءه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كمواالة الرسول عليه الصالة والسالموسلّعليه 

  ]علمية. [﴾سبيل املؤمننيغري ﴿ـ ال ل﴾سبيل املؤمنني﴿ـ تفسري ل]أي طريقهم الذي هم عليه من الدين[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [صاوي. (وص بالذم حمذوف أشار املفسر إىل أنّ املخص]هي[ :قوله  )٧(

١٢.﴾ويتبع﴿:متعلق بقوله ?

  صاوي١٢.الضاللي بني املشاقق وبني أ 
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ُ  ك ب  و  غِ  ما د ِ  َ ُ ْ َ َ ٖ َ َ َون ذلك لمن  شاء وْ ُ ٓ َ  ْ َ ِ َِ ٰ َ ًمن   ك باِهللا فقد ضل ضلال   ِعيداْ ْ َْ َ َ ِ  ٰ  ْ ْ َِ َْ ق)۱۱۶(َ ن ا حل﴾  ْان ﴿)١(ع َيدعون﴿)٢( ﴾ ماِ ْ ُ ْ  ﴾ 
ون ر كيعبــد ا ــ ﴿)٣(ملــش ٖۤمــن دون ِِ ْ ُ ــريه ﴿ْ ًاال انثــا﴾ أي اهللا أي غ ِ ِٰ ۤ ــاة ﴿  زى ومن ــالالت وا ْو انلعــ﴾ أصــناما مؤنثــة ك ِ ــا َ ﴾ م

َيدعون﴿ ْ ُ ْ ًاال شيطنا﴿)٤(﴾ يعبدون بعبادا   ٰ ْ َ ًمريدا)٥(ِ  ْ ِ س ﴿)۱۱۷(  و إ ن الطاعـة لطـاعتهم لـه فيهـا و بلـي﴾ خارجا  هـ ُلعنـ  ع َ َ  
ن رمحته ﴿اهللاُ َو قالع﴾ أبعده  َ التخذن﴾ أي الشيطان ﴿ََ ِ  َ ن يل ﴿َ ًمن عِبادك  ص باجعل﴾ أل ْ َِ َ ِ َ ْ ًم وضـا﴾ حظا ﴿ِ ْ ُ ْ  )۱۱۸( ﴾

وهم إىل طاأمقطوعا  ْو الضلن م ﴿)٦(عيتعد ُ   ِ ُ َ وسة ﴿  و ق با ن ا س﴾  ل حل ْو المن ن مع ُ   َ َ ُ َ ول احليـاة وأن ال َ وبهم  ي يف  طـ﴾ أ قلـ لق
ُو المرن م فَل  تكن حساب ﴿بعث وال   َ ُ َٰ ْ ُ  َ ُ َ ن ﴿َ ِ ذان اال عاميقطع﴾  ْ ََ ْ َ رَ َو المرن م فَليغ  ن خلق  ﴿)٧(ئ﴾ وقد فعل ذلك بالبحا َْ  ُ  َ ُ َ ْ ُ  َ ُ ٰ َ َ

ريم ما أحل ﴿)٨(﴾اهللاِ رم اهللا و ر وإحالل ما  حت  دينه با ح ِ و من يتخذ الشيطن وليالكف َ ََ ٰ ْ ْ ِ ِ واله ويطيعه ﴿َ   ِن دون اهللاِ ميت﴾  ْ ُ ْ ﴾
                                                

أي فإنّ الشرك أعظم أنواِع الضاللة وأبعدها عن الصواب واالستقامِة كما أنه افتراء وإمث عظيم ولذلك ] بعيدا عن احلق[: قوله  )١(
نظم الكـرمي  باق الإخل ﴾وفيما سبق ﴿فقد افترى إمثا عظيما﴾ حسبـَما يقتضيه سِ  ... جعل اجلزاء يف هذه الشرطية ﴿فقد ضل      

وختمت اآلية املتقدمة بقوله ﴿فقد افترى﴾ وهذه بقوله ﴿فقد ضل﴾ ألن اُألوىل يف شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم . ياقُهوِس
بصحة نبوته وأنّ شريعته ناسخة جلميع الشرائع ومع ذلك فقد كابروا يف ذلك وافتروا على اهللا وهذه يف شأن قوم مشركني ليس 

  )أبو السعود، مسني. (هم علم فناسب وصفهم بالضالل وأيضا فقد تقدم هنا ذكر اهلدى وهو ضد الضاللهلم كتاب وال عند
  ]علمية) [صاوي. (وكذا ما بعد¼ ما½ نافية مبعىن ﴾إن﴿أشار به إىل أنّ ] ما[: قوله  )٢(
ففيه رد على ية املشركون ال املسلمون يف اآلأشار به إىل أنّ الدعاء ههنا مبعىن العبادة واملراد  ]يعبد املشركون[: قوله  )٣(

 يراهم عمر ابن وكَانَ ،الْمؤِمِنني علَى فَجعلُوها الْكُفَّاِر ِفي نزلَت آياٍت ِإلَى انطَلَقُوا حيث  وغِريهم ِمن الِفرق الضالِّةالوهابية
ارلِْق ِشرقَالَ اهللا خو ½مهطَلَقُوا ِإنِإلَى ان اٍتآي لَتزا الْكُفَّاِر ِفي نلُوهعلَى فَجع ِمِننيؤعلمية [)صحيح البخاري( .¼الْم[  

  ]علمية) [ِشهاب. (إشارة إىل أن الدعاء هنا مبعىن العبادة ألن من عبد شيئا دعاه يف حواِئجه] يعبدون بعبادا [:قوله  )٤(
 الذي أمرهم بعبادا وأغـراهم عليهـا فكانـت طاعتـهم لـه عبـادة لـه واملَريـد           أي ألنه هو  ] نا﴾ـٰوإن يدعون إال شيط   ﴿ [:قوله  )٥(

ِريدوم ر فهو ماردجبا وتتف إذا عي نصر وظروالفساد يقال مرد ِمن باب مل. (واملاِرد هو الذي بلغ الغاية يف الشرج(  
عون من كل ألف فيـدخل اجلنـةَ ِمـن كـل ألـف واحـد          م أولياؤه وهم تسعمئة وتسعة وتس     أي فه ] أَدعوهم إىل طاعيت   [:قوله  )٦(

  )خطيب)). (ما أنتم فيمن ِسواكم إال كالشعرِة البيضاِء يف الثَّوِر اَألسوِد((لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم 
ى فكـانوا يتركوـا فـال    مس بـأنثٰ مجع بِحرية وهي أن تِلد الناقةُ أربعةَ بطـوٍن وتـأيت يف اخلـا           ] وقد فُِعل ذلك بالبحائر    [:قوله  )٧(

 مـن  قال تعـاىل ﴿مـا جعـل اهللاُ   ، يحِملون عليها وال يأخذون ِنتاجها ويجعلون لبنها للطَواغيت ويشقُّون آذانها عالمةً على ذلك        
  )جمل]. (املائدة. [إخل﴾... بحرية

ْو المـرن م﴿ [:قوله  )٨( َُ  ُ ٰ َ . وقـال احلـسن هـو الوشـم    ، منـه اِخلـصاء  : وقـال أنـس  ، و اِخلصاءه: قال ابن عباس]  فليغرينّ خلق اهللا﴾  َ
Å     ٣٤٩  

      `  

٢٢ ٣٣٣

٤٤٤
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ًفقد خ  خ انا م  ناأي غريه ﴿ َ ْْ ِ  ً َ َْ ُ ِ ْ ِعد ُم﴾ بينا ملصريه إىل النار املؤبدة عليه ﴿)۱۱۹ (ََ ُ ر ﴿َ ول ا لعمـ﴾  ْو يمنـي مط ِْ  َ ُ  نيـل )١(﴾َ
زاء ﴿ ُو ما  ِعد ُم الشيطن جاآلمال يف الدنيا وأن ال بعث وال  ُٰ ْ  ُ َ َ ًاال  ورا﴾ بذلك ﴿َ ْ ُ ُ ْماو  م  )٣(َك ِ اُول﴿)٢(  باطال﴾) ۱۲۰(ِ  ُ ٰ ْ َ

ًج نم و ال يجدون عن ا محيصا ْ ُ َْ َ َِ َ َْ َ ُِ ََ َ َو الذ  منوا و عملوا الصلحِت سندخل م جنت تجري من تحت ا االن ر خلد  ﴿)٤(﴾ معدال) ۱۲۱(  ْ ينَ ْين ِْ ْ ِِ ِٰ ُ ْ َٰ َْ ُ ِ َُ َِ ْ َْ َ ٍ ُ ُِ ْ َِ ْ ٰ َ َ َُ ِ  ْ  
َفي ا ابدا وعد اهللاِ حق  َ ْ َ ً ََ ۤ َ ْ ْو من ﴿)٥(﴾ أي وعدهم اهللا ذلك وحقه حقااِ َ ًاصدق من اهللاِ قيال ﴿)٦(﴾ أي ال أحدَ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ وال) ۱۲۲(َ  )٧(ق﴾ أي 

زل ون)٨(نو ر ا ملسلم ملا ا َليس ﴿: وأهل الكتاب)٩(فتخ ْ رَ   ...........................................)١٠(م﴾ األ
                                                

فيستدلّ باآلية على حترمي اِخلصاء والوشم وما جرى جمراه من الوصل يف الشعر والـتفلّج وهـو بـرد األسـنان والـنمص وهـو                 
  ]علمية) [اإلكليل بتصرف. (نتف الشعر ِمن الوجه

ار املفسر إىل أنّ مفعوليهما حمذوفان والضمريان لــ﴿من﴾ واجلمـع باعتبـار معناهـا كمـا أنّ          أش] ﴿يعدهم ويمنيهم﴾  [:قوله  )١(
  )كرخي. (اإلفراد يف ﴿يتخذ﴾ و﴿خسر﴾ باعتبار لفظها

مـن أوزان املبالغـة فمعنـاه أنـه كـثري الغـرور       ¼ فُعـول ½أشار به إىل أن الغرور هو إيهام النفـع فيمـا فيـه الـضرر و            ] باطال [:قوله  )٢(
﴿غُرورا﴾ يحتمل أن يكون مفعوال ثانيا وأن يكون مفعوال من أَجله وأن يكون نعت مصدر حمذوف أي وعدا ذا غُرور وأن             و

  )كرخي. (يكون مصدرا على غري املصدر ألن قوله ﴿يعدهم﴾ يف قوة يغرهم ِبوعده
ْمـاو  م  لُ و﴿إشارة ألولياء الشيطان مبراعاة معىن ﴿من﴾ وهو مبتـدأ أو   ] أولئك [:قوله  )٣( ُ ٰ ْ ﴾ مبتـدأ ثـان و﴿جهـنم﴾ خبـر الثـاين      َ

  ]علمية) [جمل. (واجلملة خبر األول
يشري إىل أنّ ﴿حميصا﴾ مـصدر وقولـه ﴿عنـها﴾ صـلة مقـدم عليـه وأجـاز الرضـي عملَـه يف الظـرف املتقـدم               ] معِدالً [:قوله  )٤(

  ]علمية. [واختاره املتأخرون وقد جيعل حاال منه
 منصوب على املصدر املؤكِّـد ألن مـضمون اجلملـة اإلمسيـة     ﴾وعد اهللاِ ﴿أشار إىل أن    ] وعدهم اهللا ذلك وحقَّه حقّا     [:قوله  )٥(

  )كرخي. (اليت قبله ﴿وعد﴾ و﴿حقا﴾ منصوب بفعل حمذوف ويصح نصبه على احلال
  ]علمية) [صاوي. (ِلما قبلهأشار بذلك إىل أنّ االستفهام إنكاري مبعىن النفي وهو كالدليل ] َأي ال أحد [:قوله  )٦(
  )كرخي. (نبه به على أنّ الِقيل مصدر كالقول والقال] ﴿قيال﴾ أي قوال [:قوله  )٧(
  ]علمية. [أشار به إىل سبب نزول اآلية اآلتية وفْق عادته] ونزل [:قوله  )٨(
قبـل كتـابكم ونبينـا قبـل نبـيكم فـنحن         كتابنا  : أي فقال أهل الكتاب أي بعضهم     ] إخل... ونزل ملا افتخر املسلمون    [:قوله  )٩(

أَوىل باهللا أي بثوابه منكم أي فنحن أفضل وقال املسلمون نبينا خاتم النبـيني وكتابنـا يقـضي علـى سـائر الكتـب وحنـن آمنـا                
  )جمل. (بكتابكم وأنتم مل تؤمنوا بكتابنا فنحن أَوىل باهللا منكم

 الذي وعد اهللا به أي ليس ما وعد اهللا به من الثـواب منوطـا أي مرتِبطـا بأمـانيكم      املراد باألمر الثواب  ] ﴿ليس﴾ األمر  [:قوله  )١٠(
  )مجل. (ومترتبا عليها وال بأماين أهل الكتاب بل هو منوط ومرتبط باإلميان والعمل الصاحل

?
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ِبامانيكم و ال اما   ا ل ا ِكتب﴿)١(منوطا  ٰ ِ ِْ ۤ  ِ َ َْ ََ َ َ ْ ُ ِ ْمن ﴾ بل بالعمل الصاحل ﴿َ ْعمل  َ َ ْٓسوء ْ ٖيجز ب   ً اُ ِ َ ْ رة﴾   أو يف الدنيا بالبالء )٢(خ إما يف اآل
ن كما ورد يف احلديث ِو ال يجد ل  من دون اهللاِ ﴿)٣(ملحوا َْ ُ ْ ِ ٗ َ ْ ِ َ ِ وليا﴾ أي غريه ﴿َ ًو ال  ص ْ ا﴿ ﴾ حيفظهَ ِ َ َ َو   ﴿)٤(﴾ مينعه منه) ۱۲۳( 

ْمن  عمل ََ ْ َمن الصلحِت من ذ ﴿)٥(﴾ شيئا ْ ْ ِ ِٰ ِ ُ  او اُن   و  ُو مؤمن فاولَ  َ ٌ َِ ْٰ ُ َ ْ َْ ٍ َك يدخلونِ َ ْ ُ َ ْ ُ ولَ َالجنة و ال  والفاعل ﴿)٦(للمفع﴾ بالبناء  َ َ ْ َ
ًيظَلمون  ق ْ ا َِ َْ ْ ُ واة ﴿) ۱۲۴(ُ رة ا لن﴾ قدر  ْو مننق َ ٗاحسن دينا ممن اسَلم وج ـ  ﴿)٧(﴾ أي ال أحدَ َ ْ ْْ ََ َ َ  َ ً ْ ِْ ص عملـهُ   )٨(خلـ﴾ أي انقـاد وأ

ٌ و  ُو محسن ﴿ َِ ْ ُ وحد ﴿َ َو اتبَع ملة ابر يمم﴾  َْ ِ ٰ ْ ِ َِ وافقة مللة اإلسالم)٩(﴾      .........................................ملا
                                                

علِّـق مبحـذوف خبرهـا    وقوله ﴿بأمـانيكم﴾ مت ¼ األمر½أشار بذلك إىل أن اسم ﴿ليس﴾ ضمري عائد على         ] األمر منوطا  [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي. (أي منوطا مبعىن متعلّقا ومرتبطا

  )صاوي، جمل. (أي حتم يف حق الكافر وأما من مات عاصيا ومل يتب فتحت املشيئِة] إما يف اآلخرة [:قوله  )٢(
لت قال يارسولَ اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم  أي املُخرج يف الترمذي وغِريه أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه ملّا نز      ] يف احلديث  [:قوله  )٣(

وأينا مل يعمِل السوَء وإنا ملَجِزيون بكل سوء عملناه فقال صلّى اهللا عليه وسلّم أَما أنت وأصحابك املؤمنـون فتجـزون بـذلك             
وقيـل ملّـا نزلـت هـذه     .  به يوم القيامةيف الدنيا حىت تلقَوا اللَه وليس عليكم ذنوب وأما اآلخرون فيجمع هلم ذلك حىت يجزوا          

اآليةُ قال أبوبكر رضي اهللا عنه فمن ينجو مع هذا يارسولَ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال رسـولُ اهللا صـلّى اهللا عليـه وسـلّم أَمـا       
  )و السعودكرخي، أب. (قال هو ذلك، تمرض أو يصيبك البالُء؟ قال بلى يارسولَ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

إشارة إىل الفرق بني الويلّ والنـصري ِبحـسِب األوصـاف واآلثـار كمـا أنّ بينـهما فرقـا يف التحقـق بـالعموم              ] مينعه منه  [:قوله  )٤(
والنـصري قـد ال يكـون مالكـا فـال يلـزم التكـرار املتـوهم مـن تقـارب           ، واخلصوص من وجه ألن الويل قد يضعف عن النصرة      

  ]علمية. [افْهممفهوميهما فَ
  )مجل. (أشار به إىل أن ﴿ِمن﴾ تبعيضية وذلك ألنه ال يمِكن أحداً أن يعمل مجيع الطاعات] شيئا [:قوله  )٥(
  )مجل. (¼دخلَ½أي فاجلنةُ هو املفعول ألنه ِمن ¼ وللفاعل½وقوله ¼ أَدخلَ½أي فاجلنة مفعول ثاٍن ألنه ِمن ] بالِبناء للمفعول [:قوله  )٦(
أي فهو استفهام إنكاري وقوله ﴿ِدينا﴾ متييز محول عن املبتدأ وقوله ﴿ممن أسلم﴾ متعلِّق بـ﴿أحـسن﴾       ] أي ال أحد   [:لهقو  )٧(

  )سِمني. (فهي من اجلارة للمفضول و﴿هللا﴾ متعلق بـ﴿أسلم﴾
ــ ¼ الوجه½إشارة إىل أنّ املراد بـ] أِي انقَاد وأَخلَص عملَه    [:قوله  )٨( االنقيـاد واإلخـالص يف العمـل ال الـدين     ¼ سـالم اإل½العملُ وب

اإلسالم لئال يكونَ ِذكر قوِله ﴿وهو حمسن﴾ تكرارا وإمنا مل يجعِل اإلسالم مبعىن الدين واإلحساِن يف العمل كما فَعلَـه غـريه        
ما على تفـسري املفـسر فاإلميـانُ    ألنّ قولَه ﴿وهو حمسن﴾ حال واحلال يكون شرطا والعمل باإلحسان ليس بشرط لإلميان وأ     

  ]علمية. [يكون شرطا لإلخالص يف العمل وهو مستقيم
عطف على ﴿أسلم﴾ فهو من الصلة وخص سيدنا إبراهيم عليه الـصالة والـسالم لإلتفـاق علـى             ] ﴾هيم﴿واتبع ملة إبرٰ   [:قوله  )٩(

ومجلـةُ ﴿واتخـذَ﴾ إىل آخـره    ، لّى اهللا عليـه وسـلم  ى أي فيجب عليكم حينئذ اتباع حممـد صـ      مدِحه حىت من اليهود والنصارٰ    
Å     ٣٥١  

      `  
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ًحنيفا﴿ ْ ِ ن األديان كلها )٢( حال)١(﴾َ ن القيم ﴿)٣(ع أي مائال  ًو اتخذ اهللاُ ابر يم خلياليإىل الد َْ ِْ َ َ ِ ٰ ْ ِ َ ص املحبة ) ۱۲۵(َ  ل﴾ صفيا خا
َو   ما    السموت و له ﴿ َِ ٰ ٰ  ِ ِما    االرضَ ْ َ ْ ِ ًو  ان اهللاُ ب ل   ء محيطا﴿)٤(﴾ ملكا وخلقا وعبيدا َ ْ  ِ  ٍ ْ َ ُ ِ َ َ زل )٥(﴾ علما وقدرة) ۱۲۶(َ ي أي لم 

َو  ستْفتونك ﴿)٦(متصفا بذلك َ َْ ُ ْ َ وى ﴿)٧( ﴾َ ون منك ا لفت  ِالنـساء﴾ شـأن ﴿ِ  يطلب ٓ َ ن)٨(﴾  ِقـل ﴿)٩(ثه  ومـريا ﴾ هلـم ُ
ِاُهللا  ُْف ِيكم في ن  ﴿ ْ ْ ِْ ِو ما يت   عَليكم    ا ِكتبُ ِٰ ُْ ْ ْ ُٰ َ ْ َ ن آية املرياثَ رآن  م﴾ ا َ   يتمى النساء ال   ال  ﴿)١١( أيضا ويفتيكم)١٠(لق ِ  ْ ِ ٓ َ َ َ ٰ ْ ِ

َتؤتون ن  ما كتب ِ ُ َ ُ َ ْ ُ رضُْ ُل ن  ﴿)١٢(ف﴾  ن املرياثَ َو ترغبون ﴿)١٣(م﴾  ْ ُ َ ْ َ ن َ   ............................)١٤(ع﴾ أيها األولياء 
                                                

  )مجل. (عطف على ﴿ومن أَحسن﴾ ال على ﴿اتبع﴾ ِلخلُوها من العائد وِلفساِد املعىن وهي ِلبيان شرف هذا املَتبوع
  ]علمية) [اإلكليل. (شرِعناى شرعه الزما لنا ما مل يِرد ناسخ يف يحتج به من يٰر] هيم حنيفا﴾﴿واتبع ملة إبٰر[:قوله  )١(
هيم﴾ أو ِمن ﴿ملة﴾ ألا مبعىن الشرِع والدين وصح جعلُهـا حـاال    أي ِمن فاعل ﴿اتبع﴾ أو ِمن ﴿إبرٰ      ] ﴿حنيفا﴾ حال  [:قوله  )٢(

  )مجل. (هيم﴾ املضاِف إليه لوجود شرطهِمن ﴿إبٰر
  ]علمية. [أشار به إىل بيان معناه] مائال عن األديان كلِّها [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إىل أن الالم لالختصاص مبلكية] ِملكا وخلقا وعبيدا [:قوله  )٤(
أفاد أنّ يف قوله ﴿حميطا﴾ وجهني؛ أحدمها أنّ املراد منه اإلحاطـةُ يف الِعلـم والثـاين اإلحاطـةُ بالقـدرة            ] ِعلما وقدرة  [:قوله  )٥(

  )كرخي]. (الفتح[ اُهللا ا﴾ كقوله ﴿وأُخرى مل تقِدروا عليها  قد أَحاطَ
  )جمل. (أي فليست ﴿كان﴾ لالنقطاع بل للدواِم واالسِتمراِر] أي مل يزلْ متصفا بذلك [:قوله  )٦(
  ]علمية) [اإلكليل. (نزلت فيمن كان يتزوج ِبيتيمة ِبدون مهر ِمثِلها كما تقدم أولَ السورِة] ﴿ويستفتونك﴾[:قوله  )٧(
  ]علمية. [قدر املضاف ألن االستفهام مل يكن عن ذوان بل يف األحوال] ﴾ شأن ﴿النساء﴾﴿يف [:قوله  )٨(
  )مجل. (أي وبقية أحكاِمهن كعدم اإليذاء ألنّ اللفظ عام وإن كان السبب خاصا] ومرياِثهن [:قوله  )٩(
واملراد باآليـة اِجلـنس ألـا آيـات أو أنّ      ، ]النساء[إخل ﴾ ... وهي قوله ﴿يوصيكم اهللا يف أوالدكم     ] من آية املرياث   [:قوله  )١٠(

  )مجل. (مفرد مضاف ملعرفة فيعم¼ آية½
 عليكم﴾ معطوف على اسم اجلاللـة أو علـى الـضمري    أي كما يفتيكم اُهللا وأشار ذا إىل أنّ ﴿وما يتلٰى] يفِتيكم أيضا  [:قوله  )١١(

  )مجل. (¼يفيت½املستكن يف 
  ]علمية. [ه إىل أنّ الكتاب ههنا مبعىن الفَرض وأنه يوضع موِضعهأشار ب] فُِرض[: قوله  )١٢(
  ]علمية) [مجالني للقاري. (أو ِمن صداِقهن الختالف سبب الرتول] ِمن اِملرياث[: قوله  )١٣(
إىل أنّ الرغبـة مبعـىن   إشـارة  ¼ يف½وبعـضهم قـدر   ¼ عن½إشارةً إىل أنّ الرغبة مبعىن الزهد فتعدى بـ     ¼ عن½إمنا قدر   ] عن [:قوله  )١٤(

. احلُب واملعىن تِحبون وترغَبون يف نكاحهن ِلماِلهن ولوال ذلك ما تزوجتموهن وهو مذموم أيضا بل الواجب تقوى اهللا فـيهن     
  ]علمية) [صاوي(
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ْان تنِكحو ُن ﴿ ُ ْ َ ْ وا ذلك ﴿)٢(متهنلدما )١(﴾َ ن أي يفتيكم أن ال  ن طمعا يف مريا زو ن أن  و تفعل و ثه ج يت ه ﴾ يف َوتعضل
َالمستضعف ْ ﴿ ِْ َ ُْ َ ِمن الولدان الصغار ﴿)٣(﴾ْ َ ْ ِْ َ وقهم ﴿عطوهمُت﴾ أن ِ ركم َوحق  ِان  قوموا لل تمـى بالقـسط﴿)٤(م﴾ يأ ِْ ْ ِ ٰٰ َ ُْ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ ﴾

ر ﴿ ٍو ما  ْفعلوا من خ ْ ملهبالعدل يف املرياث وا َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ًفان اهللاَ  ان ب  عل )٥(َ ْ ِ َ ٖ َِ َ  ِ ٌو ان امراة  ﴿)٦(﴾ فيجازيكم به) ۱۲۷(َ َ َ ْ ِ ِ وع بفعل َ ر ف﴾  م
ْخافتيفسره ﴿ وقعت ﴿ََ َمن  عل ات﴾  ِْ َ ً شوزا﴾ زوجها ﴿ِ  ْ ُ رفعا عليها برتك مضاجعتهاُ  والتقصري يف نفقتها لبغضها )٧(ت﴾ 

وح عينه ًاو ا اضامجل منها ﴿أ إىل )٨(طمو َ ْ ِ ْ وجهه ﴿﴾ عنهَ َفَال جناح عَلي ما ان  صالحابا  َ  ْ َ ُۤ َ ِ ْ َ َ ﴾ فيـه إدغـام التـاء يف األصـل يف َ
ح ﴿)٩(الصاد ن أ راءة يصلحا  صل ويف  م ًب ن ما صلحاق ُْ ُ َ َ ْ   ............................................﴾ يف القسم والنفقةَ

                                                
 حجر وليهـا فيرغَـب   هذه اليتيمة تكون يف: قالت، روى مسلم عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ] عن ﴿أن تنكحوهن﴾   [:قوله  )١(

يف جماهلا وماِلها ويريد أن ينقُص صداقَها فنهـوا عـن نكـاحهن إال أن يقـِسطُوا هلـن يف إكمـال الـصداق وأُمـروا بنكـاح مـن              
ـستفتون           ، ِسواهنوجـلّ ﴿ويرسـولَ اهللا صـلّى اهللا عليـه وسـلّم فـأنزلَ اُهللا عز ى النـاسفتك يف قالت عائشةُ رضي اهللا عنها فاسـت

النساء﴾ إىل قوله ﴿وترغَبون أن تنكحوهن﴾ فبين هلم أنّ اليتيمةَ إذا كانت ذات مجاٍل وماٍل رِغبـوا يف نكاحهـا ومل يلِحقوهـا     
قال فكَما يتركُونهـا حـني   ، بسنتها يف إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها يف قلّة املال واجلمال تركُوها والتمسوا غريها         

ٰىفيعطُوها حقَّها اَألوقِسطُوا هلا ويِغبوا فيها إال أن ينكحوها إذا رداقرغَبون عنها فليس هلم أن يالص مل. ( ِمنج(  
  ]علمية. [الدمامة كونُ الشيء قَبيح املَنظَر وصغري اِجلسم] ِلدمامِتهن [:قوله  )٢(
 إىل أنّ ﴿املستضعفني﴾ عطف علـى ﴿يٰتمـى النـساء﴾ ال علـى القريـب لعـدم         إشارةً¼ يف½إمنا قدر   ] يف املستضعفني [: قوله  )٣(

  ]علمية. [ِصحة املعىن حينئذ
مى﴾ كان بدال مـن  مى﴾ ألن ﴿يٰتإشارة إىل أنّ ﴿أن تقوموا﴾ نصب بإضمار فعل وإمنا مل يعطَف على ﴿يتٰ            ] ويأمركم[: قوله  )٤(

ال منه إال بدأن تقوموا﴾ ب﴿ حالضمري ﴿فيهن﴾ وال يصحل الغلط وهو يف كالم اهللا معلمية. [د[  
  )جمل. (أي وِمن شر ففيه اكتفاء] ﴿وما تفعلوا من خري﴾ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إىل بيان ثَمرِة عملهم] فيجازيكم به [:قوله  )٦(
  )جمل. (أي التضييق¼ والتقتري½يف نسخة ¼  يف نفَقَِتهاوالتقصِري½وقوله ، أو بترك محادثِتها ومجالَسِتها: أي] ِبترِك مضاجعِتها [:قوله  )٧(
  )جمل. (وِطماحا أيضا بالكسر وكلّ مرتِفع طاِمح، يف املختار طَمح بصره إىل الشيء ارتفع وبابه خضع] وطُموِح عيِنه [:قوله  )٨(
 التاُء وقُِلبت صادا وأُدِغمت يف الـصاد وعلـى هـذا    كِّنِت س ¼يتصالَحا½أي فأصله   ] فيه إدغام التاء يف األصل يف الصاد       [:قوله  )٩(

فـ﴿صلْحا﴾ مفعولٌ مطلَق وهو اسم مصدٍر وعلى قراءِة ﴿يصِلحا﴾ فهو مطلق أيضا أي أو مفعول بـه علـى تأويـِل ﴿يـصِلحا﴾        
ذا تقـدم عليهـا أُعـِرب حـاال وفيـه إشـارة إىل أنّ       ألنه كان نعتا له ونعت النِكرة إ¼ صلْحا½حال ِمن   ¼ بينهما½و، ¼يوِقعا صلحا ½ِبـ

  )جمل. ( هلما أن ال يطِلعا الناس على ذلك بل يكون ِسرا بينهمااَألوٰىل

٢
٢
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١٢.متعلق بـ﴿يفتيكم﴾ ?
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وفيهـا حقهـا أو يفارقهـا ﴿ن رضـيت بـذلك إ طلبا لبقـاء الـصحبة فـ)١(ن ترتك له شيئاأ ب زوج أن  يوإال   ا لـ َو فعـ
ٌلح خ ْ  الص َ ُ راضْ وز واإل رقة وا ن ا ع﴾  لنش لف ُو اُحـ ت اال فـس﴿: قـال اهللا تعـاىل يف بيـان مـا جبـل عليـه اإلنـسان،م ُ ْ َ ْ ِِ َ ْ َ 

ح َّا رتهلّشُ ىن ، ال تغيـب عنـه)٢(ض﴾ شدة البخل أي جبلت عليه فكأا حا ن ملعـا ح بنـصيبها  رأة ال تكـاد  مـ أن ا تـسم ملـ
ح عليها بنفسه إ رجل ال يكاد  يسمزوجها وا ْو ان تحسنواذا أحب غريها ﴿ل ُ ِ ْ ُ ِْ رة النساء َ ْو تتقوا﴿)٣(عش﴾  ُ  َ نَ ور  علـيه﴾ ا  )٤(جل

ًفان اهللاَ  ان بما  عملون خب ْ ا﴿ َ َِ َ ْ ُ َِ َْ َ ِ َ ْو لن  ستطيعوا ان  عدلوا﴾ فيجازيكم به ﴿) ۱۲۸(َ  ُ ِ ْ ْ َْ َْ َ ِ ُ َ ْ َ ووا ﴿َ ِب ْ  النساءتس﴾  ٓ َ  َ َو  يف املحبة ﴿)٥(﴾َ
ْلو  صتم ُ ْ َ َ ْ ِفَال تميلوا  ل الميلع   ذلـك ﴿﴾َ ْ َْ ْ  ُ ْ ُ َِ وـا يف القـسم والنفقـة ﴿َ َفتـذرو احتب﴾ إىل الـيت  ْ ُ َ َ وا املَ ُ﴾ أي ترت مـال عنهـا كـ

ِ المعلقة﴿ َ  َ ُ ْ ي أيمَ ي ذات بعل ﴿)٦(ه﴾ اليت ال  ْو ان  صلحواه وال  ُ ِ ْ َُ ْ ْو تتقوا﴾ بالعدل بالقسم ﴿ِ ُ  َ ور ﴿َ ْفان اهللاَ  ان غفوجل﴾ ا ُ َ َ َ  ِ ﴾ ًراَ
ن امليل ﴿ ًرح مملا يف قلبكم  ْ ِ َو ان يت قا﴾ بكم يف ذلك ﴿)  ۱۲۹(   َ َ  ْ ِ زوجان بالطالق ﴿َ ُ  ُغن اهللاُ  ل﴾ أي ا ِ ن صاحبه ْ ع﴾ 

ٖمن سعت ﴿ ِ َ َ ْ رزقها  رزقه غريها ﴿)٧(ي﴾ أي فضله بأن  ًو  ان اهللاُ واسعاي زوجا غريه و َ َِ َ ًحِك ﴾ خللقه يف الفـضل ﴿َ ْ َ)۱۳۰ (  ﴾
ر هلم ﴿ َو   ما    السموت و ما    االرض و لقد وص نا الذ اُوتوا ا ِكتببفيما د َ َ َ َٰ ْ ْ َُ ْ َ ْ ينِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ِْ ْ َ َٰ ٰ ْمن قبلكمتب ﴿ُ الكمبعىن﴾   ْ ُْ ِ َ ود ِ ليه﴾ أي ا

                                                
)جمل. (أي ِمن املَِبيت أو النفَقَة أو منهما ولو مجيعهما بل ولو مع دفع شيء ِمن ماِلها أو من صداِقها] بأن تترك له شيئا [:قوله  )١(

  

ها ال يغيب عنها ألنه هو الذي رـده واَألوىل أن يقول فكأنه حاضِ    أي كأنه يف مكان وهي حاضرة عن      ] رتهـفكأا حاضِ  [:قوله  )٢(
  )جمل. (لِزمها

  ]علمية) [صاوي. (إشارة إىل أن مفعولَ ﴿تحِسنوا﴾ حمذوف] ِعشرةَ النساء [:قوله  )٣(
نشوِز واإلعراِض وإن تعاضدِت األسباب الداعيـةُ إليهمـا وتـصِبروا علـى ذلـك مراعـاةً       أي بال ] ﴿وتتقوا﴾ اجلَور عليهن   [:قوله  )٤(

  )مسني. (ِلحقوق الصحبة ولَم تضطَـروهن إىل بذِْل شيء من حقوقهن فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا
ففي اآليـة أنـه ال تكليـف يف ذلـك وال      ، ماعيف احلب واجل  : قال ابن عباس  ] ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء﴾     [:قوله  )٥(

اإلكليـل  . (جتب التسوية فيه ولكن ال يميل كلَّ املَيل بترك ِجماعها أصال وفيـه وجـوب القَـسم والتـسويِة فيـه ِكـسوةً ومبيتـا               
  ]علمية) [بتصرف

لَّق بني السماء واألرض فـال هـو مـستِقر علـى     هي اليت ال زوج هلا واملراد املطلَّقة وذلك أا حينئذ كاملع  ] ال هي أَيم   [:قوله  )٦(
  )جمل. (األرض وال هو يف السماء بل هو يف تعٍب

 بالبدل وكذا يغِني كال منهما عـن صـاحبه بالـسلُو إن كـان ألحـدمها تعلّـق بـاآلخر          أي فهذا الِغىنٰ  ] إخل... بأن يرزقها  [:قوله  )٧(
  )جمل. (وِعشق له

?  ١٢.فبها

النساء بني  ١٢.  أي على التسوية  ?

امليل من  ١٢.أي فيما يف قلبكم  ?
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ْو اياكموالنصارى ﴿ ُ  ِ رآنَ ِان ﴿)١(لق﴾ يا أهل ا ُا قوا اهللاَ ﴿)٢(﴾ أي بأنَ وا عقابه بأن  وهف﴾ خا ﴾ قلنا هلم َو ﴿)٣(تطيع 
ْ ان تك وا﴿)٤(ولكم  ُ ُ ْ َ ْ ِفان   ما    السموت و ما    االرض﴾ مبا وصيتم به ﴿ِ ْ َ ْ َِ َِ ََ ِ ِٰ ٰ ركم   ره  كف﴾ خلقا وملكا وعبيدا فال  َو  ﴿)٥(يض

ِ  ان اهللاُ غنيا َ َ ن خلقه وعبادم ﴿َ ًحميداع﴾  ِْ ودا يف صنعه بهم) ۱۳۱(َ ِ ما    السموت و مـا االرضَو   ﴿)٦(حمم﴾  ْ َ ْ َ ََ ِ ٰ ٰ رره   كـ﴾ 
وى ﴿ وجب ا ر  ر لتقتأكيدا  م ي ًو ك   باهللاِ وكياللتق ْ ِ َ َِ ٰ ْان  شا يذ بكم ﴿)٧(﴾ شهيدا بأن ما فيهما له) ۱۳۲(َ ُْ  ِ َْ ُ ْ ْ َاي ا الناس و  يا ﴿)٨(﴾ِ ُ  َ  َ

َيات باٰ  ينَ ْْ ِ ِ ِ ْو  ان اهللاُ ع   ذلك قدي﴾ بدلكم ﴿َ َِ َ َ ِ ٰ ٰ َ َ ُمن  ان يريد﴿.﴾) ۱۳۳(ًراَ ْ َ َِ ُ َ ثـواب الـدنيا و ﴾ بعمله ﴿ْ َثواب الدنيا فِعند اِهللا  َُ َْ ْ  َ ََ ََ ْ َ َ
ِاال ة َِ ٰ ن أرادهْ   .....................................................................................)٩(مل﴾ 

                                                
  ]علمية) [مجالني للقاري. (عطف على ﴿الذين﴾] آنيا أهلَ القر [:قوله  )١(
وصـيناهم  ½: ى عليـه اخلليـلُ واملعـىن   أشار به إىل أنّ ﴿أن﴾ مصدرية يف محلّ جر بتقدير حرف اجلـر وهـو مـا جـرٰ      ] أي بأن [: قوله  )٢(

  )كرخي. (¼وإياكم ِبتقوى اهللا
  ]علمية. [ الطاعة ال اخلوف بال طاعةإشارة إىل أنّ اخلوف يعتبر باعتبار] بأن تِطيعوه [:قوله  )٣(
إشارة إىل أن ﴿إن تكفروا﴾ معطوف علـى ﴿وصـينا﴾ ال علـى ﴿اتقـوا﴾ علـى مـا يف       ¼ قلنا½إمنا قدر ] قلنا هلم ولكم   [:قوله  )٤(

 اإلخبـار  املصدريةَ ال تدخل على اجلملة الشرطية ومضمونُ هذه الشرطية اليقبل الوصيةَ وال يـصح عطْـف    ¼ أنْ½الكشاف ألن   
  ]علمية. [على اإلنشاء

  )جمل. (إخل﴾ علّة له... هذا هو جواب الشرط وقوله ﴿فإن هللا] فال يضره كُفركم [:قوله  )٥(
ويف كالمـه إشـارة   . أي أو يف ذاته حِمدوه أو لَم يحمدوه أو مستِحقّا للحمـد وإن كَفَرتمـوه        ] حممودا يف صنِعه ِبِهم    [:قوله  )٦(

  )كرخي. (حلميد يف صفاته تعاىل مبعىن احملمود على كلّ حالإىل أنّ ا
فيه إشارة إىل ضعف ما قيل إنه راجع إىل قوله ﴿يغن اهللا كال ِمن سعته﴾ فإنه تعاىل توكَّـلَ بكفايتـهما       ] بأن ما فيهما له    [:قوله  )٧(

  ]علمية. [ووجه الضعف بعد املَرِجع
أي يفِنكم ويستأِصلْكم باملرة ويأِت بآخرين أي ويوِجد دفعةً مكـانكم قومـا آخـرين ِمـن البـشر           ] ﴾إخل... إن يشأ يذهبكم  ﴿ [:قوله  )٨(

... وإجيـاد آخـرين يـذِهبكم   إن يشأ إفنـاَءكم  ½ومفعول املَشيئة حمذوف يدلّ عليه مضمون اجلزاء أي       . أو خلقا آخرين مكان اإلنس    
ه من العصيان إمنا هو لكمال ِغناه عن طاعتكم وِلعدم تعلُّق مـشيئته املَبنيـة علـى اِحلكَـم الباِلغـِة         يعين أنّ إبقاءكم على ما أنتم علي      ¼ إخل

ى رسولَ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ِمن العـرب أي إن يـشأ يِمـتكُم ويـأِت     وقيل هو خطاب ِلمن عاٰد. بإفنائكم ال ِلعجِزه سبحانه وتعاىل  
  والُونِرين يكم مث ال يكونوا أمثالَكم﴾         ِبأُناٍس آخبِدلْ قوما غريستلَّوا يوتعاىل ﴿وِإنْ تـروٰ ]. ٣٨:حممد.[ه فمعناه هو معىن قوِله تـا  ويى أ

ريد أبناَء فَاِرسهذا ي م قَوملمانَ وقال إرب رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بيده على ظَهر سأبو السعود. (ملّا نزلت ض(  
فِعند اهللا ثـواب الـدنيا   : واملعىن، أشار ذا إىل أنه البد يف مجلة اجلواِب ِمن ضمري يعود على اسم الشرط     ] من أَراده ِل [:قوله  )٩(

Å     ٣٥٥  

      `  

١٢.﴿وصينا﴾ـمتعلق ب ?
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س أحدكم)١(ال عند غريه فلم يطلب وجـد إال عنـده ﴿؟خ األ ي وهال طلب األ  بإخالصه له حيث كـان مطلبـه ال  َو ع
ْ ِ ان اهللاُ سميعا  ص  َ  ْ ِ َ َ َياي ا الذ  منوا كونوا قوم ْ ﴾ ﴿) ۱۳۴(ً اَ َِ  َ ِْ ْ ُْ ُ ُ ْيَن  َ ِبالقسط ﴿)٢(﴾ قائمنيَ   ِْ ْ َش داء﴾ بالعدل ﴿ِ ٓ َ َ ق ﴿ُ ْ  و لوحل﴾ با َ َ ﴾

ْع   ا فسكم﴿ كانت الشهادة ُ ِ َُ ْ رواأ فاشهدوا عليها ب)٣(﴾َ  وه ﴿)٤(تقن  ق وال تكتمبا ِاوحل ِالوالـد و اال بـع﴾   ﴿َ َ ْ ْ َِ َ ْين َ ِ َ ْ ْ  ان ْ ِ َ
ْيكن ُ ود عليه ﴾  َغنيا او فق ْ ا فاهللاُ او   ب ما ﴿)٥(ملشها  ِ ِ ٰ ْ َْ ََ ِ َ ًِ َ فَال ت بعوا ال وى ﴿)٦(﴾ منكم وأعلم مبصاحلهماَ ْ ُ ِ  َ ﴾ يف شهادتكم بأن َ
وا رضاهالغين )٧(بحتا ْان أو الفقري رمحة له لـ﴿ل  ْ عدلوا ال ﴿)٨(﴾َ ُ ِ ْ قَ ن ا وا  حلـ﴾  عـ َو ان ت ﴿)٩(متيل ْ ِ ُلـوَ وا الـشهادة ويف آْو ْ ر فـ﴾  حت

                                                
  )كرخي، مجل. (واآلخرِة له إن أراده حىت يتعلّق اجلزاُء بالشرط

فحينئـذ فاعلُـه   ¼ أَحـدكم ½مكـانَ   ¼ أَحدمها½ نسخٍة   ويف، مفعولُه¼ األخس½و¼ يطلب½فاعلُ  ¼ أحدكم½قوله  ] فِلم   [:قوله  )١(
  )جمل بزيادة. (نعت له¼ األخس½مفعول به و¼ أَحدمها½ضمري مستِكن يعود على ﴿من﴾ وقوله 

تفـسري ألصـل   ¼ منيقـائ ½فقـولُ املفـسر   . أي مِدِميني القيام ومن عدلَ مرةً أو مرتني ال يكون يف احلقيقة قَواما    ] قائمني [:قوله  )٢(
  )جمل. (املعىن ال ِلتمامه فإن هذا األصلَ يتحقّق بالقيام مرةً أو مرتني

واِمسها وأشار ذا إىل أنّ ﴿لو﴾ علـى باِبهـا   ¼ كان½أي ففي اآلية حذف     ] ﴿ولو﴾ كانت الشهادة ﴿على أنفسكم﴾     [:قوله  )٣(
  )كرخي. (ه أن يِقر بالتزام احلق وال يكتمهوأنّ معىن شهادة الشخص على نفس، وجوابها حمذوف كما قدره

اإلقرار يف معىن الشهادة فإن الشهادة بيان احلق سواء كان عليه أو على غـريه أو التقـدير ولـو عـاد ضـررها         ] بأن تِقروا  [:قوله  )٤(
 يقول أَشهد أنّ لفالن على والـدي كـذا   على نفسك أو عليهم كمن يشهد على الظامل يتوقَّع ضرره أو مبعىن الشهادة عليهم أن    

  ]علمية) [مجالني للقاري. (أو على أقاريب
أي ِمن الوالدين واألقرِبني وغِريهم وهم األجانب وسواء كان املـشهود لـه أيـضا غنيـا أو     ] ﴿إن يكن﴾ املشهود عليه   [:قوله  )٥(

ا طَلَباً ِلرضا الغين أو ترحما على الفقري فـإنّ اهللا أَوىل ِبجنـسِي   فقريا وجواب الشرط حمذوف أي فال تمتنعوا من الشهادة عليهم        
  )أبو السعود، مجل. (ال أنّ الشهادة عليهما مصِلحةٌ هلما لَما شرعهافقري املدلول عليهما مبا ذكر ولوالغين وال

  )جمل. (أشار به إىل تقدير مضاف] وأَعلَم ِبمصاِلحهما [:قوله  )٦(
  )ملج. (أي وخوفا من سخِطه إذ ربما واساه¼ ِلرضاه½تصوير للمنِفي ال للنفْي وقوله ] بأن تحابوا[ :قوله  )٧(
ى﴾ فـال يتعـدى إىل الثـاين إال حبـرف وأيـضا فيـه       إمنا قدر الالم ألن ﴿تتبعوا﴾ قد أخذ مفعوله وهو ﴿اهلـوٰ      ] ِلـ﴿أن﴾ [:قوله  )٨(

  ]علمية. [مصدرية¼ أنْ½إشارة إىل أنّ 
ويصح ، إخل... نهيتكم ِلئال تِميلُوا: مقدرة فيكون علّةً للنهي أي¼ ال½أي فهو من العدول عن احلق و     ] تِميلُوا عن احلق   [:قوله  )٩(

 رقَدعنه فال ت نِهيمل. (حينئذ وهو أَوىل ِلقلّة التكلُّف¼ ال½أنه علة للمج(  

لُطْيب
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واو األ ُراءة حبذف ا ل ْاو  عرضواوىل ختفيفا ﴿ق ُ ِ ْ ُ ْ ن أدائهاَ ًفان اهللاَ  ان بما  عملون خب ْ ا ﴿)١(ع﴾  َ َِ َ ْ ُ َِ َْ َ ِ َ َياي ا ﴾ فيجازيكم به ﴿) ۱۳۵(َ    َ
ْالذ  منوا  منوا ُ ُِ  َ ْيَن ِ وا  ْباهللاِ و رسو ﴿)٣(ع    اإلميان)٢(م﴾ داو ُ َ َ ٖل  و ا ِكتب الذي نزل ع   رسول ِ ِٖ ِْ ُ َ ٰ َ َْ َ َ ِ  ِ ٰ صـحممـد   اهللا عليـه و  ﴾ْ

رآن ﴿)٤(سلم و ا لق و ُو ا ِكتب الذي اُنزل من قبله ْٰ َْ ِِ َ َِ ِْ رسلْ   ل﴾   ا ىنع راءة بالبناء للفاعل يف الفعلني ﴿ُ الكمبع  َو قتب ويف 
ِمن يك  باهللاِ ْ ُ ْ  ْ َو مل )٥(َ ٖت  و ك ب ِ كَ ِٖ ُ ُ َ ً و رسل  و اليوم اال  فقد ضل ضلال   عِيداِ ْٰ َ َ َ ِٰ ُ ِْ َ َ ْ ِِ ْ َ ْ َ َٖ ق ) ۱۳۶(ُ ن ا حل﴾  ْان الذ  منوا﴿ ع ُ َ ْيَن ِ و  وهم ِ   مب﴾ 

ود ْثم  ك وا ﴿)٦(ليها ُ َ َ ْثم   منوا﴾ بعبادم العجل ﴿ُ ُ َ ْثم  ك وا ﴾ بعده ﴿ُ ُ َ َ ًثم  ازدادوا ك ا ﴾ بعي  ﴿ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِم يكـن اهللاُ  ل ﴾ مبحمد ﴿ُ ُ َ ْ
ْليغِ  ل م ُ َ َ ْ َ وا عليهِ ًو ال لي دي م س يال ﴿)٧(م﴾ ما أقا ْ ِْ َ َُ َ ِ ْ َِ ق) ۱۳۷(َ ريقا إىل ا حل﴾    ...........................................ط

                                                
إىل أنّ املراد ِمن اللَّي هاهنا أداُء الشهادة على غري وجِهها الذي تستحق الـشهادةُ أن    إشارة  ] أو تعرضوا﴾ عن أدائها   ﴿ [:قوله  )١(

واحلاصل أنّ اللفظـني يختِلفـان بـاختالف املتعلِّـق وقيـل إنّ اللَّـي ِمثـلُ        ، تكون عليه وِمن اإلعراض أن ال يقُوم ا أصال ِبوجهٍ    
وأَجاب أبو علي يف احلُجة بأنـه ال ينكَـر تكريـر    . أي أَعرضوا] ٥:املنافقون[ا رُءوسهم﴾قال تعاىل ﴿لَوو  ، اإلعراض يف املعىن  

  )كرخي]. (صاوي[﴾ كلُّهم أمجعون ُةَِكٰ لَالماللفظني مبعىن واحد كقوله تعاىل ﴿فسجد 
  ]علمية) [للقاريمجالني . (إشارة إىل أنّ اخلطاب يف ﴿آِمنوا﴾ األوِل للمؤمنني] داِوموا [:قوله  )٢(
فأجاب بـأنّ املعـىن اثــبتوا علـى مـا أنـتم       ، جواب عما يقال إن فيه حتصيلَ احلاصل وهو محال    ] داِوموا على اإلميان   [:قوله  )٣(

  )جمل]. (٢٢:األحزاب[و﴿يا أيها النيب اتق اهللا﴾ ] ١٩:حممد[عليه من اإلميان على حد ﴿فَاعلَم أنه ال إله إال اهللا﴾ 
  ]علمية. [أشار به إىل أن إضافةَ الرسول إىل الضمري للعهد] حممد صلى اهللا عليه وسلم[ :قوله  )٤(
أي بشيء من ذلك املذكور أي فـاحلكم هنـا متعلِّـق بكـلّ ِمـن املُتعاِطفـات بـالواو وال           ] إخل﴾... ﴿و من يكفر باهللا    [:قوله  )٥(

  )كرخي. (¼أو½ ينتِفي بانتفاء البعض فال يحتاج إىل جعل الواو مبعىن مبجموِعها بقرينة املَقام إِذ اإلميانُ بالكلّ واجب والكلُّ
وقيل نزلت يف املنافقني وذلك أم آمنوا مث كفروا بعـد اإلميـان مث آمنـوا يعـين ِبأَلـِسنِتهم وهـو              ] إخل... وهم اليهود  [:قوله  )٦(

اً يعين ِبموِتهم على الكفـر وذلـك ألن مـن تكـرر منـه اإلميـانُ       إظهارهم اإلميانَ ِلتجِري عليهم أحكام املؤمنني مث ازدادوا كفر        
والكفر بعد اإلميان مراٍت كثريةً يدلّ على أنه ال وقْع لإلميـان يف قلبـه ومـن كـان كـذلك ال يكـون مؤمنـا بـاهللا إميانـا كـامال                 

تالِعِب بالدين هل تقبلُ توبته أم ال؟ حكي عن علـي  وازديادهم الكفر هو استهزاؤهم وتالعبهم باإلميان وِمثلُ هذا املُ    . صحيحا
  )خازن. (بِن أَيب طالب كَرم اُهللا تعاىل وجهه الكرمي أنه قال ال تقبلُ توبته بل يقتلُ وذَهب أكثر أهِل العلِم إىل أنّ توبته مقبولةٌ

ومفعول ﴿يغفـر﴾ حمـذوف أي ِليغفـرهلم    ،  مِقيِمني عليه أي مدةَ إقامِتهم عليه    ما مصدرية ظرفية أي داموا عليه     ] ما أقاموا عليه   [:قوله  )٧(
فمحذوف تتعلَّق به الـالم ِمثـل   ¼ كان½ويف هذا إشارة إىل أنّ الكفر بعد التوبة مغفور ولو بعد أَلِْف مرٍة وأما خبر          . كفرهم ماداموا عليه  

مـضمرةً بعـد الـالم وهـي ومنـصوبها يف تقـديِر مـصدٍر واملـصدر ال يـصح          ¼ أنْ½ منصوب بــ  ألنّ الفعلَ¼ مل يكِن اُهللا مريدا ِليغفرهلم  ½
ةٌ لتعديته إىل املـصدر هـذا مـذهب الِبـصريني وعليـه جـرى       والالم مقَوي،  اخلَبر حمذوفاوقوعه خبراً ألنه معىن واملُخبر عنه جثَّةٌ فجِعلَ  

Å     ٣٥٧  

      `  

من  حتريف ي أ         =١٢.ها عنعراضاالالشهادة ومبا تعملون 

ٰ ٓ 
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﴿   ِ َالمنفقـ ْ  بـان ل ـم عـذابا الـ   يـا حممـد ﴿)١(خرب أ﴾َ  َْ ِ َ ً ََ ْْ ُ َ  َ ِ ِ ِ ٰ ْيَنالـذهـو عـذاب النـار ﴿)٢(﴾ مؤملـا ) ۱۳۸(ُ ِ ﴾ بـدل أو نعـت َ 
َيتخذون ا كِ  اولياء من دون المؤمن ْ   ﴿¼للمنفقني½ َ َِ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ ْ ُْ ِْ ٓ ِ َ َ ينِ  ْ ْٰ ُ وة ﴿َ ن ا ون فـيهم  و لقـ﴾ ملـا  مـ مهـ َاي تغـون يت ْ ُ َ ْ َ ونَ  يطلبـ﴾ 
َعِند ُم الِعزة﴿  ْ ُ َ ًفان الِعزة   جميعا ﴾ استفهام إنكار أي ال جيدون عنـدهم ﴿ْ ْ ِ َ َ  ْ  ِ رة وال يناهلـا إال) ۱۳۹(َ  خـ﴾ يف الـدنيا واآل

َو قد نزل ﴿)٣(أولياؤه َ َ ْ ول ﴿)٤(﴾َ ِعَليكم    ا ِكتـبملفع  بالبناء للفاعل وا ِٰ ْ ْ ُْ رَ ورة األنعـام ﴿)٥(نآلقـ﴾ ا ْانسـ يف  ﴾ خمففـة َ
ٰاذا سمعتم  يِت اهللاِ ﴿)٦(وامسها حمذوف أي أنه ْ ُْ َِ َ رآن ﴿ِ ْيك  ب ا و  ُست زاُ ب ا فـَال  قعـدوا مع ـملقـ﴾ ا َ َُ ََ َ ْْ ُُ ْ َ َ ِ ِ ُْ ََ َُ ن ﴾ أْ ر يي الكـا ف

                                                
  )كرخي. (¼أَنْ½لُ هو اخلبر والالم ِزيدت فيه للتأكيد وهي الناصبة بدون إضمار القاضي وأما مذهب الكوفيني فالفع

أي فاستعِملِت الِبشارةُ يف مطلَق اإلخباِر بل يف اإلنذار تهكُّماً ألن البشارة اخلبر السار سمي بـشارةً ألن اخلـرب             ] أَخِبر [:قوله  )١(
إشـارةً  ، ي ظاهِر اِجللد واإلنذار اخلبر الشاق على النفس ففي الكالم اسـِتعارة تـصرحيية تبعيـة        السار يظِهر سرورا يف البشرة أ     

  )صاوي، مجل. (إىل أنّ وعيدهم بالعذاب ال يخلَف كما أنّ وعيد املؤمن باخلَري ال يخلَف
ألكثر فحينئذ توصيف العذاب به للمبالغة وهـو يف  بفتح الالم ففيه إشارة إىل أنّ الفعيل مبعىن املفعول كما هو ا        ] مؤملا [:قوله  )٢(

ويمكـن كـسر   ، ى ِمن املُعذَّب إىل العـذاب املتعلِّـق بـه   احلقيقة صفةُ املُعذَّب ووجه املبالغة إفادةُ أنّ األلَم بلغ الغايةَ حىت سرٰ   
  ]علمية. [ىل العذاب حقيقةالالم ففيه إشارة إىل أنّ الفعيل مبعىن الفاعل كما هو اجلائز فحينئذ نسبة األليم إ

وأما عزة الكفّار فلـيس معتـدا ـا      ] املنافقون[كما قال تعاىل ﴿وهللا العزة وِلرسوله وللمؤمنني﴾      ] وال ينالُها إال أولياؤه    [:قوله  )٣(
  )كرخي. (بالنسبة إىل عزة املؤمنني ألنه ال يعز إال من أَعزه اُهللا تعاىل

وعن هشاِم بِن عروةَ ، استدلّ بعض العلماء ذه اآلية على وجوب اجتناب أهل املَعاصي واألهواء        ، اآلية] ﴿وقد نزل﴾ [:قوله  )٤(
﴿فال تقعدوا معهـم حـىت   : فتال، أنّ عمر بن عبِد العزيِز أَخذ قوما يشربون اخلمر فضرم وفيهم رجل صاحل فقيل له إنه صاحل        

ويستدلّ ذه اآلية علـى أنّ األمـة داخلـة يف خطـاب الـنيب صـلّى اهللا عليـه             : قلت. ﴾خوضوا يف حديٍث غِريه إنكم إذاً مثلُهم      
ـٰ...  فأعرض عنهمٰ ي نـا﴿وإذا رأيت الذين خيوضون يف : وسلّم ألنه قال يف سورة األنعام    ن فال تقعـد بعـد   وإما ينسينك الشيط

ب أَنْ إذا مسعـتم﴾  ﴿وقد نزل عليكم يف الكتٰـ : اليت قَبلَها وقالى﴾ كلُّها خطاب للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم وحده كاآلية  الذكٰر
﴿فال تقعدوا﴾ مِريدا تلك اآليةَ فدلّ على دخوهلم فيها ويف اآلية أصلٌ ِلما يفعله املصنفون من اإلحالة علـى مـا ذُكـر       :إىل قوله 

  ]علمية) [اإلكليل. (يف مكان آخر والتنبيِه عليه
  )جمل. (للعهد اخلاِرجي¼ أل½ به أنّ أشار] القرآن [:قوله  )٥(
ورده أبو حيان بأا إذا خفِّفت مل تعمل إال يف ضمِري شأٍن حمذوف وإعمالُها يف غريه     ¼ أنكم½قدره أبو البقاء    ] أي أنه  [:قوله  )٦(

فا قـال وال يلـزم كونـه ضـمري     إعمالَها يف ضمري الشأن وغريه إذا كان حمذو    " شرح التسهيل "ضرورة قلت أَجاز ابن مالك يف       
  )كرخي. (الشأن كما زعم بعضهم بل إذا أَمكَن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أَوىل واستدلّ ِبكالٍم لسيبويه

١٢.مبواالم ?
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زئني ۤح   يُخوضوا    حديث غ ْ ه  ﴿)١(ملستهوا ُٖ ِ َ ٍ ْ ِ َ َ َْ ِ ْ ْ ًانكم اذا   ِ ِْ ُ ْمثل م﴾ إن قعدتم معهم ﴿  ُ ُ َان اهللاَ جامع المنفق ْ  و   يف اإلثم ﴿)٢(﴾ْ  َ ِ ِ ٰ ُ ْ ُ ِ َِ  
ــا ــنم جميع َا كِ   ج  َْ َِ َ ــَن َ ْي ِْ ر واال) ۱۴۰(ٰ وا يف الــدنيا   ا ســته﴾ كمــا ا لكفــ عــ ــذ زاء ﴿جتمعــ ْيَنال ِ ن قبلــهَ  ــذ ن ال ي﴾ بــدل   )٣(مــ

َي   صون﴿ ْ ُ َ َ رونَ ْبكم   ﴿)٤(ينتظ﴾  ُ رِ ٌفان  ان َ كم فتح   ﴿)٥(ئ﴾ الدوا ْ َ َْ ُ َ َ ْ ر وغنيمة ﴿ِ ُ من اهللاِ قالواظف﴾  َ َ ْالم نكـن  ﴾ لكم ﴿  ُْ َ َ َ
ْمعكم ُ َ ن الغنيمـة ﴿  ونـا  ن واجلهـاد فأ مـ﴾ يف الـد عط ْيـَنو ان  ـان للكِ  ي ِْ ٰ ِ َ َ ِْ ٌ  ـصيبَ ْ ِ ر علـيكم ﴿َ ن ا لظفـ﴾  ُ قـالوامـ ْالـم  ﴾ هلـم ﴿َ َ َ

ِ ستحوذْ ْ َ ْ ول ﴿َ ْعَليكمنست﴾  ُْ ْنمـنعكم  ﴿ْلـم ﴾ أَوع﴾ ونقدر   أخذكم وقتلكم فأبقينا علـيكم ﴿َ ُْ َ ْ َمـن المـؤمن ْ )٦(َ ِ ِ ْ ُ َْ ﴾ أن  
راسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم املنة مروا بكم بتخذيلهم و ُ يحكـمَفـاهللاُ ﴿:قال تعـاىل، )٧(يظف ُْ ْب ـنكم َ ُ َ ْ َيـوم  ﴾ وبيـنهم ﴿َ ْ َ

ِالقيمة َ ٰ ِ ًو لن يجعل اُهللا للكِ  ع َ  المؤمن ْ  س يال  النار ﴿﴾ بأن يدخلكم اجلنة ويدخلهمْ ْْ ِْ َِ ُ ََ ِ ِ ْ َ ْيَن ْ َٰ  ِ َ ْ ريقا )  ۱۴۱(َ ستئصال باالط﴾ 
َان المنفق ْ  يخدعون اهللاَ ﴿ َْ ُ ٰ ِٰ ِ ُِ ُ ْ وه هم بإظهار)٨(﴾ِ  وية ﴿بطن خالف ما أ وا عنهم أحكامه الد ر ليد نين ا فع لكف ْو  ُو خادع مم ُ ُ ِ َ َ َ ﴾

                                                
  ]علمية) [مجالني للقاري. (راجع إىل ما دل عليه ﴿يكفَر ا ويستهزُء ا﴾¼ هم½يعين ضمري ] املُستهِزِئني [:قوله  )١(
مجلة مستأِنفة ِسيقَت لتعليل النهي غري داخلة تحت الترتيل و﴿إذاً﴾ ملْغاةٌ عِن العمل ِلوقوِعها بني         ] ﴿إنكم إذا مثلهم﴾   [:قوله  )٢(

جلُمهـور علـى   املبتدأ واخلَبر أي ال تقعدوا معهم يف ذلك الوقِت إنكم ِإنْ فَعلتموه كنتم ِمثلَهم يف الكفر واسِتتباِع العـذاِب وا          
  در االبتداء وأَفربفع الالِم يف ﴿ِمثلهم﴾ على خمـا قبلَـه يف قولـه        ¼ مثل½ر قطـاِبق بـه كمـا طـابٍع ولَم يمبه عن ج هنا وِإنْ أَخرب

ا املَصدر قال أبو البقاء وغريه ألنه قصد به هن].  ٢٣-٢٢:الواقعة[﴿مث ال يكونوا أمثالَكم﴾ وقوِله ﴿وحور عني كأمثال اللؤلؤ﴾        
وحترير املعىن أنّ التقدير أنّ ِعصيانكم ِمثـلُ ِعـصياِنهم إال أنّ     ]. ٤٧:املؤمنون[فَوحد كما وحد يف قوله ﴿أنؤمن لبشرين ِمثلنا﴾         
ة يف قوله ﴿لبشرين مثلنا﴾ قَلَقاملَصدري مسني. (تقدير(  

ن الكافرين﴾ وجعلَه بدالً ألنّ اِخلطاب مع املؤمنني وهذا مبِنـي علـى    يتخذوالذينأي قوله ﴿]  قَبلَه﴾الذين﴿بدلٌ ِمن   [:قوله  )٣(
 لٌ ِمندل وقيل هو بدالب مل. (﴾فقنياملٰن﴿جواز اإلبدال ِمنج(  

  ]علمية. [أشار به إىل إرادة املعىن اللغوي إذ التربص يف اللغة االنتظار] ينتِظرون [:قوله  )٤(
جمع دائرٍة كَضواِرب أي األمور اليت تدور وتحـدثُ يف الـزمِن ِمـن النواِئـِب واحلَـواِدِث ويف كـالم املفـسر           ] اِئرالدو [:قوله  )٥(

          ـري وشـرللمـؤمنني ِمـن خ قَـعِظرون كـلَّ مـا ينتون ويصتربم يأ عم د بانتظاِر الدوائِر وهي إمنا تكون يف الشرحيثُ قي ورقُص
  )جمل. (إخل﴾... ِبدليِل التفصيِل بقوله ﴿فإن كان لكم فتح

عطْفا على مـا قبلَـه وقَـرأَ ابـن     ¼ مننع½أي نحِمكم ِمن املؤمنني أي ِمن قَتِلهم لكم واجلُمهور على جزِم          ] ﴿ومننعكم﴾ [:قوله  )٦(
  )مسني. (ِضيِة للجمع يف جواب االستفهامبعد الواو املُقت¼ أَنْ½أُيب ِبنصِب العِني وهي ظاهرة فإنه على إضمار 

  )جمل. (أي فأَعطُونا مما أَصبتم فهم ال قَصد هلم إال أَخذُ األمواِل ِلشرِههم يف الدنيا] فَلَنا عليكم اِملنةُ [:قوله  )٧(
ا إمنا هو ِخداع مع رسوِل اهللا صـلّى    إذ هذ ¼ إخل... بإظهارهم½أي رسولَه كما يقتضيه قولُ املفسر       ] ﴾دعون اهللا ﴿ٰخي [:قوله  )٨(

Å     ٣٥٩  
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رة ﴿ جمازيهم ون يف اآل وه ويعـا ون يف الدنيا بإطالع اهللا نبيه   ما أ خـ  خداعهم  قب بطن ع فيفتضح َو اذا قـاموا ا   ع ِ ِ ُ َ َ َ
ِالصلوة  ٰ ع املـؤمنني ﴿  ٰقـاموا كـسا  م﴾  َ ُ ْ ُ َيـراءون النـاس متثـاقلني ﴿)١(﴾َ َ َ ْ ُ ٓ َو ال يـذ ون اهللاَ بـصالم ﴿﴾ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ونَ ِ اال   ﴿يـصل﴾ 
ًقليال ْ ِ َمذبـذب ْ ﴾ ريـاء ﴿) ۱۴۲(َ ِ َ َْ ن ﴿)٢(﴾  َبـ ْ  ذلـكي مـرتدد ِ ٰ َ ر واإلميـان ﴿َ وبني َۤال  لكفـ﴾ ا ِ  ـؤالء﴿)٣(منـس﴾  ٓ َ ُ ﴾ أي ٰ 
ِو ال ا    ؤالء ﴿)٤(الكفار ٓ َ َُ  ٰ َِ ِو من  ضلل ﴿)٦( أي املؤمنني)٥(﴾ۤ َِ ْ  ْ ًاُهللا فَلن تجد ل  س ياله ﴿َ ْ ِْ َ ٗ ََ َ ِ ريقا إىل اهلدى ﴿) ۱۴۳(َ َياي ا  ط﴾    َ

َالذ  منوا ال تتخذوا ا كِ  اولياء من دون المؤمن ْ  اتريدون ْ َ َ َْ ْ ُْ ِ َ ِِ ُ ِ َِ َ ُِ ْ ُ َْ ُ ِْ ٓ ِ ََ ِ ينَ ْين  ْ ْٰ ُ ْ ْان تجعلوا   عَليكم )٧(  ُْ َ ْْ ُ ََ ْ واالم ﴿َ ًسلطنا م  نامب﴾  ًْ ِٰ  ْ ُ)۱۴۴ ( ﴾
ِان المنفق ْ     الدركع   نفاقكم ﴿)٨(برهانا بينا ْ  ِ َٰ ِ ِ ُ ْ َ االسفل من النـارِ ﴾ املكان ﴿ِ  ِ ِ َ ْْ رهـاَ و  قع﴾ و ْو لـن تجـد ل ـم   ﴿)٩(هـ ُْ َ ََ ِ َ َ

                                                
  )جمل. (اهللا عليه وسلّم ال مع اهللا تعاىل ِلعلِمه بكلّ شيء

استدل بـه علـى اسـتحباِب دخـوِل الـصالِة ِبنـشاٍط وعلـى كَراهـِة أَن يقـولَ              ] ﴾﴿وإذا قاموا إىل الصلوة قاموا كساىلٰ     [:قوله  )١(
  ]علمية) [اإلكليل. (ويتأول هذه اآليةَ¼ إين كَسالن½كره أن يقولَ الرجلُ عن ابن عباس أنه كان ي.¼كَسلْت½:اإلنسانُ

ُءون﴾ أو منصوب على الذم واملعىن أنّ الشيطانَ يذَبِذبهم وحقيقةُ املُذبذَب ما يذَب        ٓحال ِمن فاعِل ﴿يرا   ] ﴿مذَبذَِبني﴾ [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. (ويدفَع عن ِكال اجلاِنبني

  ]علمية) [ِشهاب. (يشري إىل أنه حال ِمن الُمستِتـر يف ﴿مذبذبني﴾] ال منسوِبني [:لهقو  )٣(
  ]علمية) [ِشهاب. (ء﴾ األولَ إشارةٌ إىل الكفّار ٓؤاليشري به إىل أنّ ﴿ٰه] أي الكفّار [:قوله  )٤(
ِبمحذوف وذلك احملذوف هو حـال حـِذف ِلداللـِة املَعـىن     ﴿إىل﴾ يف املَوِضعني متعلِّقة ] ء﴾ ٓؤال إىل ٰه ۤء وال  ٓؤال إىل هٰ   ۤال﴿ [:قوله  )٥(

 إىل هؤالء وال منسوبني إىل هؤالء   : عليه والتقدير وِبنينسذبذَِبني ال ممذبذبني قال أبو البقـاء ، م فْسال : فالعاملُ يف احلال ن﴿ وِضـعٓوم  
  )سِمني. (تذَبذَبون متلَوِنيـن وهذا تفسري معىن ال إعراٍبء﴾ نصب على احلال ِمن الضمِري يف ﴿مذَبذَِبني﴾ أي ي ٓؤالإىل ٰه

  ]علمية) [ِشهاب. (ء﴾ الثاينَ إشارةٌ إىل املؤمنني ٓؤاليشري به إىل أنّ ﴿ٰه] أي املؤمنني [:قوله  )٦(
¼ إخل... أتجعلُـون ½هـا ِبـأن يقـالَ     اسِتفهام إنكاري يف معىن النفي وتوجيه اإلنكـار إىل اإلرادِة دونَ متعلِّقِ           ] ﴾﴿أتريدون [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (للمبالَغة يف إنكاره وتهويِل أَمِره ِببياِن أنه مما ال ينبِغي أن يصدر عِن العاقل إرادته فَضالً عن صدوِر نفِسه
  )جمل. (أي فإنّ مواالتهم أَوضح أَِدلِّة النفاق] بيناً [:قوله  )٨(
 أي ألا سبع طَبقاٍت فأَسفلُها يقال له دركةٌ بالكاف فالدرك ما كان إىل أسفلَ والدرج ما كان إىل أَعلـىٰ     ]  قَعرها وهو [:قوله  )٩(

ليهود والرابعةُ ل¼ احلُطَمةُ½ى والثالثةُ للنصاٰر¼ لَظٰى½والثانيةُ  ¼ جهنم½والنار طَبقَات ودركَات فالطبقَةُ العليا ِلعصاة املؤمنني وهي         
½عريللصاِبِئني واخلامسةُ   ¼ الس½قَرم   .للمنافقني¼ اهلَاِويةُ½ألهل الشرك والسابعة    ¼ اجلَِحيم½للمجوس والسادسةُ   ¼ سلم أذا عو

لَ هو محلُّ آِل فرعـونَ  أَشد عذابا ِمن الكفّار املُظِهرين للكفر ألنّ هؤالء ضموا إىل كفِرِهم االستهزاَء باآلياِت ولَعلّ هذا األسف          
Å     ٣٦٠  
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ً ص ْ ا ِ ن العذاب ﴿) ۱۴۵(َ ْاال الذ تابوام﴾ مانعا  ُ َ ْيَن ِ ن النفاق ﴿ِ   ْو اصَلحوام﴾  ُ ْ َ ْو اعتصمو ﴿)١(﴾ عملهمَ ُ َ َ ْ وا ﴿اَ ْباهللاِ و اخَلصوا  ثق﴾ و ُ ْ َ َ ِ
ْدين م   ُ َ ْ رياء ﴿ِ ن ا ل﴾  ُفاولم َك مَع المؤمن ْ ِ َ َِ ِ ْ ُ ْ ًو سوف يؤت اهللاُ المؤمن ْ  اجرا عظ ونه ﴿َت﴾ فيما يؤَ ْ ْْ ِْ َِ ً َْ َ َ ِ ُ َْ ِ ُ و ) ۱۴۶(َ رة و ه﴾ يف اآل خ
ْما  ْفعل اُهللا  عذابكم ان ش تماجلنة ﴿ ُْ ِْ َ َ ْ ُ ِ َُ َ َِ َ ْو  منتمنعمه ﴿﴾ َ ُ ْ َ ي أي ال يعـذبكم ﴿)٢(﴾َ ىن ا لنف به واالستفهام  َو  ان اهللاُ مبع َ َ
ًشا ا ِ ًعل  باإلثابة ﴿)٣(ألعمال املؤمنني ﴾َ ْ ِ   .﴾ خبلقه)  ۱۴۷(َ

                                                
  )جمل، خازن. (]٤٦:غافر[. الذي قال تعاىل فيه ﴿أَدِخلُوا آلَ فرعونَ أشد العذاب﴾

  ]علمية. [أشار به إىل حذِْف املفعوِل أي أَصلَحوا عملَهم بالتدارك وغِريه] عملَهم [:قوله  )١(
ْو  منتم﴿ [:قوله  )٢( ُ ْ َ َ﴾ [   مٍب ولذا قَدسبم طْفـه علـى         علتمفيهـا ح فَكَّـروت معأى النيف اإلميان إِذ اإلنسانُ إذا ر بألنه سب الشكر 

  )جمل. (اإلميان وإن كان اإلميانُ ال بد ِمن سبِقه على الشكر
شكر ِمـن اهللا هـو الرضـا    أي ولو قَلَّت وسمي اجلـزاُء شـكرا علـى سـبيل االسـتعارة فالـ          ] شاكرا﴾ َألعماِل املُؤمنني  ﴿ [:قوله  )٣(

واملراد ِمن كوِنه عليماً أنه عاِلم ِبجميِع اجلزئياِت فـال   ، بالقليل ِمن عمِل ِعباِده وِإضعاف الثواِب عليه والشكر ِمن العبِد الطاعةُ          
   )كرخي". (التقرير"ه أَشار يف يقع له الغلَطُ البتةَ فال جرم يوِصلُ الثواب إىل الشاكر والِعقاب إىل املُعِرِض وإلي

ٰ ٓ 
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
جبـل فقتـل نفـسه    من تردى ِمن ½عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم    )....١(

 يتردى فيها خالدا مخلَّدا فيهـا أَبـدا ومـن تحـسى سـما فقَتـل نفـسه فَـسمه يف يـده              فهو يف نار جهنم   
  فيها أَبدا ومن قَتل نفسه ِبحِديدة فهو يتوجـأ ـا يف بطْنـه يف نـار جهـنم            يتحساه يف نار جهنم خالدا    

 ،بـاب شـرب الـسم والـدواء بـه ومبـا خيـاف منـه        ، كتـاب الطـب  ، صحيح البخاري ( ¼خالدا فيها أبدا  
 )دار الكتب العلمية بريوت ،٣/٤٣، ٥٧٧٨: احلديث

لو كنـت آِمـراً أحـدا أن يـسجد     ½عليه وسلّم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اهللا             )....٢(
باب ما جـاء يف حـق الـزوج    ،كتاب الرضاع ، سنن الترمذي ( .¼ألحد َألمرت املرأةَ أن تسجد ِلزوِجها     

 )دار الفكر بريوت، ٢/٣٨٦، ١١٦٢: علي املرءة احلديث
وصـوا بالنـساء خـريا فـإنّ     ِاست½ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            )....٣(

املرأةَ خلقت ِمن ِضلٍَع وإن أعوج ما يف الضلَِع أَعاله فإنْ ذَهبت تِقيمـه كَـسرته وإن تركتـه مل يـزل             
 ،اخل...دم آخلـق  بـاب   ، أحاديـث األنبيـاء  كتـاب ، صحيح البخاري(. ¼أَعوج فَاستوصوا بالنساء خرياً  

 ) دار الكتب العلمية بريوت،خمتلفة بألفاظ ،٢/٤۱۲ ،٣٣٣١: احلديث
اِجلريانُ ثالثة؛ فجار له ثالثة حقوق؛ حق اِجلوار وحق القرابـة وحـق    ½ :عن النيب صلّى اهللا عليه وسلم       )....٤(

وجار له حق واحد؛ حق اِجلوار وهـو املـشرك   ، وجار له حقّان؛ حق اِجلوار وحق اإلسالم      ، اإلسالم
، بة اجلارحباب يف حقوق تتعلق بص    ،ب الصحبة من قسم األفعال    كتا، كرت العمال  (.¼من أهل الكتاب  

 )دار الكتب العلمية بريوت ،٥/٨٠، ٢٥٦٠٧: احلديث
صنع طعاما وشرابا فـدعا نفَـرا مـن أفاضـل الـصحابة      (( :روي أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه       )....٥(

ء وقت صالة املغرب قدموا عليهم الرضوان حني كانت اخلمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثَِملوا وجا
ٰ ي ا ا ك ون أعبد ما  عبدون وأنتم عٰقل ي﴿أحدهم ليصلّي م فقرأ  ٰ  إىل آخرها ِبطَرِح ﴾بدون ما أعبدّ

 ،٥/٢١ ،٣٠٣٧: احلـديث ،  باب ومن سورة النـساء ،نتفسري القرآ، سنن الترمذي ( .))الالآت فنزلت 
  ) بريوتدار الفكر

)٦....(  نِد عبِن اللَِّه عوٍد بعسقَالَ م :½نافًا ىأَت مرا  أو عاِحرس ا أَوكَاِهن قَهدفَص فَقَد ا كَفَرِزلَ ِبمل أُنٍد ىعمحم 
 .¼وسلم عليه اهللا صلى
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دار ، لفاظ خمتلفةبأ ،٨/٢٣٣ ،١٦٤٩٧,٦: احلديث ،تكفري الساحر وقتلهباب  ،السنن الكربى للبيهقي (
 )ب العلمية بريوتالكت

اب كتـ ، يب داودسـنن أ ( .¼إنّ العرافة والطرق والطـرية مـن اجلبـت       ½ : أبو داود والنسائي حديث    روى  )....٧(
 )إحياء التراث العريبدار  ،٤/٢٢ ،٣٩٠٧: احلديث، باب يف اخلط وزجر الطري، الطب

 علَـى  فَجعلُوهـا  الْكُفَّـارِ  ِفـي  نزلَت آياٍت ِإلَى انطَلَقُوا ِإنهم وقَالَ اهللا خلِْق ِشرار يراهم عمر ابن وكَانَ((  )....٨(
ِمِننيؤدار  ،٤/٣٨٠،  باب قتل اخلوارج وامللحـدين     ، املرتدين ةكتاب استتاب ، صحيح البخاري ( .))الْم

 ) بريوتالكتب العلمية
نـا مل  أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه ملّا نزلت قال يارسولَ اهللا صلّى اهللا عليـه وسـلّم وأي             يف الترمذي وغِريه    )....٩(

أَمـا أنـت وأصـحابك    ½يعمِل السوَء وإنـا ملَجِزيـون بكـل سـوء عملنـاه فقـال صـلّى اهللا عليـه وسـلّم           
املؤمنون فتجزون بذلك يف الدنيا حىت تلقَوا اللَه وليس عليكم ذنـوب وأمـا اآلخـرون فيجمـع هلـم              

، بـاب مـن سـورة النـساء    ، ن كتـاب تفـسري القـرآ     ،سـنن الترمـذى   ( .¼ذلك حىت يجزوا به يوم القيامـة      
 ) بريوتالفكر دار، ٥/٣١، ٣٠٥٠: احلديث

هـذه اليتيمـة تكـون يف حجـر وليهـا فيرغَـب يف       : قالت، وى مسلم عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها       ر )....١٠(
 الـصداق  جماهلا وماِلها ويريد أن ينقُص صداقَها فنهوا عن نكـاحهن إال أن يقـِسطُوا هلـن يف إكمـال      

   ن ِسواهنرسـولَ اهللا صـلّى اهللا عليـه               ، وأُمروا بنكاح م ى النـاسفتقالت عائشةُ رضـي اهللا عنـها فاسـت
  .وسلّم فأنزلَ اُهللا عزوجلّ ﴿ويستفتونك يف النساء﴾ إىل قوله ﴿وترغَبون أن تنكحوهن﴾

 ) بريوتابن حزم دار ،لفاظ خمتلفةبأ ،١٤٢٩ ـص ،٣٠١٨: احلديث، كتاب التفسري، صحيح مسلم(
صـحيح  ( .¼ما أنتم فيمن ِسواكم إال كالـشعرِة البيـضاِء يف الثَّـوِر اَألسـودِ          ½: قوله صلّى اهللا عليه وسلّم     )....١١(

 ) دار ابن حزم،بألفاظ خمتلفة، ١٣٨ ـص ،٣٧٨:  احلديث، إخلالْأُمِة هِذِه كَوِن باب، اإلميانكتاب ، مسلم
، بـاب كـل معـروف صـدقة    ، كتـاب األدب ، صـحيح البخـاري  ( .¼كـل معـروف صـدقَة   ½يف احلـديث   )....١٢(

 ) بريوتدار الكتب العلمية، ٤/١٠٥، ٦٠٦١: احلديث
، صـحيح البخـاري   (. أنه قال ال تقبل توبةُ قاتـل املـؤمن عمـدا      :روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       )....١٣(

 ) بريوتدار الكتب العلمية ،٢٩٢/ ٣ ،٤٧٦٤:  احلديث،والذين ال يدعون مع اهللا اهلاباب 
مـن رِضـي بـاهللا ربـاً     ½: روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري أنّ رسول اهللا صـلّى اهللا عليـه وسـلم قـال              )....١٤(

 وقال وما هي يارسول اهللا .........وجبت له ) صلّى اهللا عليه وسلّم(وباإلسالم ِديناً ومبحمد رسوالً 

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



 

 

    ريجخت 

  

 
0 

 
0 

364 

 ،باب بيان ما أعده اهللا تعاىل للمجاهد، صحيح مسلم( .¼صلى اهللا عليه وسلم قال اِجلهاد يف سبيل اهللا       
 ) بريوتدار ابن حزم، ١٠٤٥ صـ ،١٨٨٤: احلديث

ُفليس عليكم جناح أن  ق وا﴿ :ى بن أُمية قال سألت عمر بن اخلطّاِب قلتعن يعل )....١٥(  إن خفتم  ةٰوصل المن َ
ينأن  ف ِنكم الذ ك وا َ﴾      فقال يل عمر الناس ِج:  وقد أَِمنمما ع ِجبترسـولَ اهللا     ع منـه فـسألت بـت

، سنن الترمـذي ( .¼صدقَةٌ تصدق اُهللا ا عليكم فَاقبلوا صدقَته   ½ :صلّى اهللا عليه وسلّم عن ذلك فقال      
 )الفكر بريوت دار، ٥/٢٦ ،٣٠٤٥: احلديث، من سورة النساءباب

فـيض  . (¼عين فقد أطـاع اهللا  أحبين فقد أحب اهللا ومن أطا     من½روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال         )....١٦(
 )دار الكتب العلمية بريوت، ٦/١٧١ ،٨٦٨٩: احلديث ،حرف امليم ،القدير

باب ،  كتاب االستئذان،صحيح البخاري (¼ذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكمإ½: حديث )....١٧(
 )دار الكتب العلمية بريوت، ٤/١٧٤ ،٦٢٥٨: احلديث ،كيف يرد على أهل الذمة السالم

 ،بـاب احلكـم يف املرتـد   ، كتـاب احملاربـة   ،  للنسائي السنن الكربى  (¼ن بدل دينه فاقتلوه   م½خرب   )....١٨(
  )دار الكتب العلمية، ٢/٣٠٢،  ٣٥٢٨: احلديث
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